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প্রথম অক্ষ 
প্রথম গর্ভঙ্ক | 

রতিকাস্ত সদাঁগরের বাড়ী । 

এক দিক্ হইতে মালতী অপর দিক্ হইতে 
মলিকার প্রবেশ। 

মাল। কিলে। মলিকে হ'সি যে গালে পরে ন)। 

মলি! ও ভাই বড় রঙ্গের কথা শুনে এলেম, মহারাজ 

নাকি বিয়ে করবেন । 

মাল। মাইরি ? মিছে কথা । 

মলি। মাইরি মালতি, তোর মাতা খাই। 
মাল । ছোট রাণী মলে রাজার এত শোক্ করা কেবলই 

মৌখিক-__আর বিয়ে করবেন না, অরণ্যে যাবেন, তীর্থ 
করবেন, তপস্বী হবেন; সকলি কথার কথ! । 

মলি। আহ দিদি! আমরাই মরি ভাতার ভাতার 

করে, ওর। কি আমাদের মনে করেঃ ওদের মত বেইমান্ 

আর কি আছে! যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন, 

বল্্তে কি তখন ভাই বোধ হয় মিন্সে বুঝি আমায় বই আর 

জানে না, আমি মলে মিন্সে বুঝি সমরণে যাবে। মরে 

বাচার ওষুধ পাই তবে গরে দেখি, আবার বিয়ে ধরে কি ন|। 
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মাল । আহা! বড় রাণী এখন থাকলে সুখ হতো]। 

মলি। হণ ভাই ছোট রাণীকি বথার্থ বিষখাইয়েছিল? 
মৃল। না বোন্ কারে! মিছে দোষ দেৰ না, বড় রাণী 

বিষ খেয়ে মরেন নি। ছোট রাণী, মহারাজা, আর রাজার 

ম1 বড় রাণীকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছেন । ছোট রাণীর সতিন, 

সে ক্ল্য নিন্দে নেই, এমন পোড়ার-নুর্খে। স্মাশুড়ী ভাই 
কখন'দেখিনি,ঃ 'রাজ। বদি কোন দিনসক্করে বড়রাদীর ঘরে 

যেতেন? বুড়ো মাগী, রায় বাখিনীর মত এসে পড়তো । 
মলি। রাজরাণীই হন্ আর রাজকন্যাই হন্। ভাতারের 

সুখ না থাকলে কোন স্থুখ ভাল লাগে না। 

সোন। দান] দুদের বাঁটী। 
দুও মেথের ও চল? মাটা ॥ 

মাঁল। আহা বোন্তাই কি তিনি ভাল খাওয়। পরা 

পেতেন, রাজরাণী ছিলেন বটে, কিন্তু কখন ভাল কাপড় 

পর্তে পান্নি. পেউ। ভরে খেতে পান্নি, বেয়ারাম হোলে 
চি।কৎসা হতোন।1ঃ পিপাসার একটু জল প্রেয় এমন একটি 

দাশী ছিল না; শাশুড়ী ষে যন্ত্রণ। দ্রিয়েচেন, বড় রাণীর 

বিন। চক্ষের জলে একটি দিনও যায় নি। | 

মলি । তবে এ বুড়োমাশীই বড় রাণীকে মেরেচে- না ? 
মাল । না৷ লে! না, বড় রাণীকে কেউ মারেনি, কিন্তু 

ছোট রাণ যদি কবিরাজকে হাত্ কন্তে পান্তেন, তা হলে 

বড় রাণীকে বিষ খাওয়াতেন' তার আর কোন সন্দ নাই। 

মলি । তবে বড় রাণী কেমন করে মলেন ? 

মাল। ও ভাই শুন্বিঃ মহারাজ যদিও ছোট রাণী আর 

মায়ের ভয়েতে বড় রাণীর ঘরে যেতে পাত্তেন না, কিন্তু 
স্যোগ পেলে কখন কখন তাঁর ঘরে* ষেতেন, কপালক্রনে বড় 
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রাণীর পেট্ হলো; বড় রাণীর পেট হয়েছে গুনে শাশুড়ী 
মাগী যেন আগুন হয়ে উঠ্লো॥ বিয়ন্ত বাগিনীর মত গজরাতে 
লাগলো ৷ 

এ মল্ি। আহা! কি গুণের শাশুড়ী গো, ইচ্ছে করে 

গপাদব জল খাই। 

মাল। তার পর ভাই মাগী রাইট করে দিলে বড়রাণীর 
কুচরিত্র ঘটেচে* আহা! বড়রাণীর খেদের কথ। মনে হলে 
আজও চক্ষে জল আদে। শাশুড়ীর মুখে এই কথা গুনে 

তার মাতায় ষেন বজ্ঞাঘাত হলোঃ হাপুশ নয়নে কাদতে 
লাগলেন । 

মলি । ভাল মহারাজ কেন বল্যেন না ন্তিনি গোপনে 

গোপনে বড়ক্নাণীর ঘরে যেতেন। 

মাল। মহারাজ মানষ হোলে বল্তেন, ত উনি তে 

মানুষ নন, উন্দি ছোট রাণীর “* রামবলভ+, প্রথমে বড় 
াণীকে সাস্তনা কল্যেন যে এমন আহ্কবাদের বিষয় নিয়ে 

খেদ করা উচিত নয়, তার পর যাই ছোটরাণী কল্টিপে 

দিলে, ওমনি সব ভুলে গেলেন, স্ত্রীহ্তা| কত্তে বস্লেনঃ 
মায়ের কাছে ভষেতে স্বীকার কল্যেন, বড় রাণীর সঙ্গে ত1র 

সাক্ষাৎ ছিল ন|। 
মল্ি। বলিস্ কি, মাইরি? এমন কথাতে! কখন 

শুনিনি, সাদে বলি পুরুষ এক জাত সতন্তর-_ 

মধুপান কে পারি। 

মাচির কামড় সইতে নারি || 

'বস্তর বিস্তর ভাতার দেখিচিঃ এমন ভাতার ভাই কখন 

দেখিনি--বড় রাণী কি কল্যেন 2 

মাল। আহ1! ভাইভাতারের মুখে বড় কথা গুনলেঃ 



৮ নবীন তপস্থিনী নাটক । [প্রথম 

গলায় দড়ী দ্রিতে ইচ্ছে করে, এতে কি এ্রাণ বাঁচে, বড় 
রাণী স্বামীর মুখে অখ্যাতি শুন্বে মাত্র জলে ডুবে মলেন। 

মলি। আহা! আহা! ও যাতনার এ ওষুধ, আমার 

গাট].কাট! দিয়ে উঠচে £ মহারাজ স্ত্রী হত্যা! কল্যেন 2 , 
মাল। মহারাজ প্রথম প্রথম বড় অসুখী হয়েছিলেন, 

রাজসিংহাঁসনে বসে থাক্তেন আঁর ছুই চক্ষু দিয়ে দর. দর. 

করে, জল পড়তো; বাড়ীর ভিতর কোন খেদ কত্ত 

পাত্েন ন]। 

মলি। আর ঘেম্নার কথ। বলিস্ নে' পোড়া কপাল 

অমন খেদের। 

বলে 7 

মাচ মরেচে বেরাল কাদে শান্ত কল্যে বকে 

ব্যাঙ্গের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের চকে | 

মাল। রাঁজ] ভাই কেমন এক রকম মান্বষ; বড় রাণীকে 

মনে মনে ভালবাসতেন, কিস্ত ছে!ট রাণী ওঠ বল্যে উঠ্তেন, 

বস্ বল্যে বসতেন, ছোট রাণীর মুখ ভারি দেখলে কেপে মত্তেন। 
মলি । ছোট রাশী নাকি রাজারে কি খাইয়েছিল ? 
মাল। তুই ভাই ও কথ| তুলিস্নে, কে কোথা হতে 

শুনবে গোরিবের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে । 

মলি। উঠ মগের মুলুক আর কি? প্রাণ আর টান্তে 

হয় না। 
মাল। ওকথ!| যাক্, মেয়ে স্থির হয়েচে 2 

মলি। রাজার আবার মেয়ের ভাবন। কি, পথ থাকলে 

“তামার আমার ইচ্ছে হয়। 
মাল। পোড়ার মুখ আর কি--তুই যেমন মেয়ে । 
লি।' তাকি ভাই, কপালের 'কথ। বল যায়, তুই যদি 
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রাজার নজোরে পড়িস্, এই তে! দেখতে দেখতে মন্ত্রীর 
নজোরে পড়েচিজ্। 

মাল | পোড়া কপাল আর কিঃ আর শুনিচিস জগদন্ব। 

আবার আমার সঙ্গে ঝকড়। করেঃ বলে আমি নাকি তার 

ভাতারকে মন্ত্রণ। দিচ্চি। 

মলি। আহ।, তার ভাতারের যে ৰপ, পাড়ার মেয়ের! 
কাজেই পাগল হয়। পেট এমনি বেড়েছে, নাই চুদুকো- 
বার যো নেই, হাত তত দুর যায় না; বর্ণটিতো তেলকালী, 
তাতে আবার এক এক খানি দাদ হয়েচে, চেহারার চটক 

দেখে কে? ঠোট ছুখানি যেমন কাল তেমনি মোটা, কসের 
কাছটি শাদ1, আর অল্প অল্প লাল। চক্ষু ছুটি যেমন ছোট 
তেমনি খোলে।? তাতে আবার অ:ড্ নয়নে চাওয়া হয়। ভূমি 

যদি ভাই রাগ ন|! কর তোমার ৰাড়ী ওরে এক দিন আনি, 
এনে জলখ্যাংর1 খাইয়ে বিদেয় করি । 

মাল। তানাকল্যেও ও ক্ষান্ত হবে না। 

রতিকান্তের গ্রবেশ। 

রতি। তোমর। কি পরামর্শ করকি হয় তার ভাৰ 
ভক্কি বুঝতে পারি না। 

মাল। আমরা অবলা, পরাধর্শা আবার কি করবো । 
তুমি সর্বদাই অস্থির হোয়ে বেড়াও কেন £ 

রতি । যারজ্বালা ষেই জানে, সদাগণর কমতে হয় তো। 

বুঝতে পারি $ পান খেয়ে ঠোট রাঙ্গা কর! আর ঝাপৃটাকাটা 
সহজ কর্ম । 

মলি । সদাগর মহাশয়, আপনি দিন কণ্ত বাড়ী থাকুন, 

মালতীকে বাণিজ্য কত্তে পাটান, দেখতে দেখতে আপনার 

ঘর টাকায় পরিপুর্ণ করে দেবে। 
₹ 



5০ নবীন তপন্থিনী নাটক। | প্রথম 

রতি । মল্লিকে' তুই আর জ্বালাসনে ভাই, তোর 
ভাতার মচ্চে লিখে লিখে, তুই টিপ্ কেটে আচল ধরে 

ইয়ারকি দিতে এইচিস.। 

মল্লি। আমার ভাতার আমায় এমনি ইয়ারকি দিতে" 
বলেচে। 

রতি । তবে দাও । 

বিনায়কের প্রবেশ । 

মলি। (বিনায়কেব নিকটে শিয়। তুমি আমায় টিপ্কেটে ইয়া- 

রকি দিতে বলনি2 সদাগর মহাশয় টিপ্ দেখে রাগ 

কচ্চেন। | 

বিনা । দেখ, তোমার বোনাঁই যেন টিপ্ চেটে খান্ ন। 
রতি । বিনায়ক তুমিও ওদের দিকে হলে । 

মাল। স্বামীর মনোরগ্রনের জন্যই স্ত্রীতে বেশ বিন্যাস 
করে। 

রত্তি। তবে পাড় বেড়াতে টিপ. কেন ? 

মলি। সদ্দাগর মহাশয়, মালতীকে ঘরে চাবি দিয়ে 

রাখবেন, নইলে কোন্ দিন আপনার হাতে টুক্নি দিবে । 
রৃতি। তোমরা যে রত, চাবি দিলেও যা, না'দিলেও তা। 

মাল । তুমি যেমন, মলিকে তোমায় খ্যাপাচ্চে। 

রতি। আমি তে। আর খেপ.িনে। 

মলি । খ্যাপে। আর না খ্যাপে। আমি বলে কয়ে খালাস্। 

রৃতি। তুই বাড়ী যা, তোর ভাতার ডাকতে এয়েচে | 
মলি। বুঝিচি, খেপবের সময় হয়েছে, আমি চল্যেম 

মালতী, ঘাটে যাবার সময় ডেকে যাস২--এস ভাই আমর! 
বাড়ী যাই। 

| [বিনায়ক ও মলিকার প্রস্থান | 
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মাল। তুমি যার তার কথার কাণ দাও কেন ? 

রতি । আমার মনটা ঝড় উচাটন হয়েছে; শুন্চি আমায় 
ত্বরায় বিদেশে যেতে হবে। 

মাল। ত| হলে আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর 
একা থাকতে পারবে। ন' তোমায় না| দেখতে পেলে আমার 
গ্রাণ যে করে; তা আমিই জানি। 

রতি । “পথে নারী বিবজিতা,” তাকি নিচে যেতে 
পারি, কপালে ভোগ থাকেতো। একাই ভূগতে হবে। 

[ উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক 

রাজার উদ্যান । 

জলধরের প্রবেশ । 

জল। মালতী এই রূমণীয় উদ্যানে জলক্রাড়। করিতে 

আসে, আমি ত্রিভঙ্গ হোয়ে এইখানে দীড়াইঃ শিস্দিতে 

থাকি, বংশিধ্বনি বিবেচনা করে সেই রমণী মণি, রাধাবিনো- 
দিনী আমার নিকটে আজ্বেন। (শিস দেওন) বংশিধারীর 

মত আর কিছু থাক না থাক্ বর্ণট আছে। এইতো। ৰূপ, 
এতেই জগদ্শ্বার গৌরব কত, এমন স্বামী যেন আর কাঁরো 

হয়নি, একথ। এক দিকে সত্য বটে। আমার যেমন ৰূপ, 

আমার জগদম্বারও ততোধিক--কোকিলগপ্জিনীঃ স্বরে 2 

না, বর্ণে; বয়সে গাছ পাঁভর নাই কিন্তু আজে। কেউ পদ্ধ- 

চক্ষু দেখতে পেলে না, একন তিনি কি অতি লজ্জশশীল1? তা 
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নয়, চোয়াল ছুখানি এম্নি উচু নয়নযুগল নয়নগোচর 
হয় না, যদি চিত্ হেয়ে শুয়ে কাদেন, বাছার চক্ষের জল চক্ষে 

থাকে, গড়াতে পায় না এমনি খোল; আহা! যখন হাসেন, 

যেন মূলোর দোকান খুলে বসেন; নাক দেখলে সর্প নখ , 
লজ্জা পায়; আর কাজে কাজেই গজেন্দ্রগামিনী, কারণ 

ছুই পায়েতেই গোদ আছে; কথা কন্ আর অন্ত বর্ষণ 

হোতে থাকে, অর্থাৎ যে কাছে থাকে তার সকল খ্বায়ে থুতু 
লাগে। যেমন দেবা তেমনি দ্রেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি 

স্থভদ্রাঃ যেমন জলধর তেমনি জগদশ্বা | (শিস্দেওন) মালতী 
আজুকি আস্বে না£ আহা! মালতী যদি আমার মাগ্ 
হতো, তা হলে যে কিকত্ে তাকি বলবো । মালতার 
নামে একটি কবিতা করি (চিন্তা) হুয়েচে। 

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল। 
মজালে, মজালে, মজালে, কুল ॥। 

(পরিভ্রমন ও দুরে অবলোকন ) আ1১ কোথায় ভাবঝ্চি মালতী; এ 

দেখ্চি-কি না বিদ্যাভূষণ। 

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ। 

বিদ্যা । মন্ত্রিবর, রাজবাড়ীর সমাচার কি ? 

জল । নিম রাজি হয়েচেন্। 

বিদা।। তবে পুনর্বার দারপরিগ্রহে আর অমত নাই ? 
জল । মহাশয় রাজার মত্ কখন থাকে, কখন থাকে ন!, 

তার নিশ্চয় কি। রাজ? আদরে ছেলে, আর দ্বিতীয় পক্ষের 
মাগ, এ তিনই সমান, কখন কিচায় তার ঠিকান! নেই, আর 
চেয়ে না পেলে পৃথিবী রসাতলে যার । 

বিদ্যা । ঘজি তবে কোন্ পাত্রীট ₹্থের হলে! 2 
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জল। যাঁহার। পাত্রী দেখিতে অনুমতি পেয়েছিলেন 

তাহার! সকলে একমত হোয়ে বলেচেন, আপনার কামিনী 

সর্ধাঙ্নসুন্দরী, সুলক্ষণে পরিপূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্টা, স্থতরাং 
যর্দযপি আর বিবাহ করায় অমত না হয় তবে আপনার 

কামিনী ই রাজমহিষী হবেন। 

বিদ্যা । প্রজাপতির নির্বন্ধ, আমার কন্যাই হউক আর 
অপর কোন বালিকাই হউক, মহারাজের সহধশ্মিণী »গ্রহণে 

অমত কর! কোনবপে কর্তব্য নয়; বয়স এমন অধিক হয় 
নাই, বিশেষতঃ একাদিক্রমে দ্বাবিংশতি পুরুব রাজ্য করিয়। 

আনিতেছেন, এক্ষণে রাজবংশ এককালে লোপ হয় বড় 

আক্ষেপের বিষয় । 

জল । ছোট রাণীর মৃত্যু হওয়। অবধি রাজার বডরাণীর 
শোক প্রবল হয়েচে। শোকের ফোয়ারার মুখে ছোট রাণী 

পাতর হোয়ে বসেছিলেন, এক্ষণে পাতর খানি সরে গিয়েছে, 

শোক একেবারে উথ্্লে উঠেচে। বিবাহের নাম কল্যেই 

বড় রাণীর নাম করে কাদতে থাকেন। 

বিদ্যা । কন্যা আমার পরম। স্থন্দরী, জননী আমার 

সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীঃ মনে ভয় করে, রাজরাণী হোয়ে পাছে 

হাটের হাড়িনী হন, কারণ বড় রাণী যদিও রাজমহিষী 

ছিলেন, একপয়সাও জলখাবার খেতে পেতেন না। 

জল । মহাশয়ের নে পক্ষে কোন ভাবন। নাই; কামিনী 

বিশ্ববিমোহিনী, মহারাজ যদি আবার ছুটি রাণী করেন, 
আপনার কামিনীই এক্্চেটে করবেন । 

বিদয|। সে ভরসাটি আমারও আছে, বিশেষ ব্রাহ্ধণী 

স্বামিদমনজ্ঞান জানেন, কন্যাকে মে জ্ঞান দানকল্যে রাজ! 

অন্তঃপুরে মেষ হোয়ে থাক্বেন। 

জল। তবে বোধ করি, আপনি কেবল রাজসভার় সভ।. 
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পণ্ডিত, ব্রাহ্মণীর কাছে আতপ্. চাল দেখ্লে মুখ চুল্কায়। 

বিদা। ব্রাঙ্মণীর শেমুষীটি সাতিশয় প্রখরা, আমারে 
সকল বিষয়ে পরাভূত করেচেনঃ আমি মহারাজের সমক্ষে 
সিংহনাদ করি, কিস্ত ভবনে গ্রমন করি। আর পঠিত মাটী, 

মস্তকে পড়ে, আমি কোন কথ! কাটিতে পারি না) কেবল 

মোসাহেবদের মত আজ্ঞ|! হয, আভ্ঞ| হ্যা, বলে যাই। 

আক্ষেপের কথ। বল্বে। কি, রাজার বয়স অধিক হয়েছে 
বলে ব্রাঙ্গণী কন্য| দানে অসম্মতাঃ বলেন, ধনের লোভে 

কখনই মেয়ে প্রবীণ রাজাকে দিতে পারবো ন1। 
জল। মহাশয় একথ| আমার রাজার নিকটে জানান উচিত. 

কারণ রাজ! অনেক অনুরোধে বিয়ে কত্তে চাচ্চেন তাতে যদি 

ব্রাহ্মণী কামাকাটি করেন, তবে রাজার রাগ হতে পারে । 

বিদা।। না মন্তিবরঃ একথা তুমি কাকেও বলে না, 

আমি বিনতি করে পারি, গলায় বস্ত্র দিয়ে পারি, পাদপদ্ম 

ধারণ করে পারি, ব্রাঙ্মণীর মত করবো, বিশেষ বিবাহের 

স্থিরত। হলে আর কি কোন গোল্ উপস্থিত হয় £ 

জল ॥ মহাশয়,'জানেন না, শিরোমণি মহাশয় বেবারে 

ভূতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাতে কি বিপদ্. না৷ ঘটেছিল ; 
ইল্ল। তলায় শাশুড়ী মাগী চীৎকারধ্বনি কে লাগলো, বরকে 

কনে বাব। বলে ডাক্তে লাগলো; তার পর তিন শত টাক। 

বয়স্ অধিকের জরিবানা দিলে বিবাহ হলোঃ; বরের ব1 

পায়ে একখান্ দাদ ছিল বলে তার জন্য পঁচিশ টাক! নিলে । 

বিদা। রাজার এশ্বর্যের সীমা নাই, কোন বিষয়ে 

ভাবন। কত্তে হবে ন7। আমি ব্রাহ্মণীর সহিত কথোপকথন 

করে আপনাকে কলা জানাব। 

[ খিদ্যাতৃষণের প্রস্থান । 



গর্ভাঙ্ক ] প্রথম অঙ্ক । ১৫ 

জল। ছিনে জোক) কাটালের আটা, আর ভরীচার্য 

বামন, অল্পে ছাড়ে না; আপদ্ গেল, আমি আশা কচ্চি 
মালতীর, এলো কি না বিদ্যাভূষণ | (শিস দেওন) 

মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন, 
পাইগো তার । 

(নেপথ্যে মলের শব্ধ) 

মলেতে মোল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে 

চমণকার, বাঁচিনে আর । 

মালতী ও মলিকার প্রবেশ । 

এইতে। আমার মনঃপিঞ্রের হিরেমন এলো, এখন 
কেন কবিতাটি বলি না 

মালতী, মালতী, মালতী ফুল। 
মজালে, মজালে, মজালে কুল ।। 

মলি। আমরি, আমরি* যমেরি ভূল। 

জল! মলিকে তোমাকে আর বলবে কি-- 

মল্লিকামুকুলে ভাতি গুর্জন্ মত্তমধুব্রতঃ 
আমি মধুত্রত, চতুষ্পদ,-ন1 যটপঁদ,। 

মলি। জত্যের দ্বারে আগড় নাই, যথার্থ পরিচয় 

দিয়েচেন। 

জল। মালতীর মুখে কথা নাই । 
মল্ি। মৌনং সম্মতিলক্ষণং | 

মাল। মর. মর-মন্ত্রিমহাশয়। আপনি রাজমন্ত্রী, 

রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রঙ্ষ। 

কর বেন, আপনার পরনন্তরীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়! উচিত নয়। 
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আপনি যদ্দি ঘাটের পথে আমাদের একপ বিরক্ত করেন, 

আমর। রাজবাটিতে জানাব । 

জল! মালতি যার নামে নালিন করবে, তারি কাছে 

বিচার, রাজ। আর কিছুই দেখেন না_আমি তোমার সহিত 

বাদানুবাদ কত্তে চাই না, আমার এই মাত্র বক্তব্য, তোমার ঝ। 
গায়ের চরণপদ্ম অনুমতি করিলেই আমি পায় পড়ে থাকি | 

ঘলি। আপনি জগদশ্বার সম্বল। জগদন্বার আলালের 

ঘরের দুলাল আমরা আপনাকে নিতে পারি 2 

জল | মলিকে, আমি জগদস্বার ছিলেন, কিন্তু মালতী 

আমায় কিনে নিয়েছে । 

মলি। মালতী বুঝি পোপার বাৰস! আরস্ত করেচে » 

জল । মলিকে, তোমার কথাগুলিন যেন আকের টিক্লি, 

আমার হয়ে মালতীকে ছুটে। কথ। বলো, মাঁলভীর জন্যে 

আমি সর্বাত্যাগী হয়েচি 1 

মালতী, মালতী, মালতী, ফুল। 

মজাঁলে, মজাঁলে, মজালে, কুল ।। 

মাল। মহাশয়, আপনি আমায় যেকপ বল্চেন যদি 

অ|সনার ্দগদহ্বাকে কেহ একপ বলে, তা হলে আপনি কি 

করেন 9 
জল। ত1 হলে আমি পঞ্চাননের পুজ। দিই, আর মনে 

প্রবোধ দিতে পারি, যে আমার মত আরে। নিঘিঙ্ষে মানুষ 

আছে। 

মলি) যথার্থ কথ! বল্্তে কি, জগদশ্ব! যেন সুচি মাগী, 
আপনি তারে স্পর্শ করেন কেমন করে 2 

জল | জলগুদ্ধির বচন আওড়াই, তবে সেজাবে যাই, 

অলিকে, “ গঙ্ষে চ যমুনে চৈব, গোঁদাবরি সরস্বতি । নর্্মদে 



ধার্ভান্ক ] নবীন তপশ্থিনী নাটক। ১৭ 

শিন্ধুকাবেরি* পাঠ করিলে এ'দোপুকুরের পান। পচা জলও 
গুদ্ধ হয়ঃ তেমনি আমার জগদম্বার স্পর্শ । 

মলি । তবে আর আমাদের বিরক্ত কচ্চেন কেন? 

*  স্রিল। বার মাস পানাজলে নেমে মরি, এক দিন লাকা" 

দিশিতে যেতে ইচ্ছা হয়: 

মাল । চল্ মলিকে। বন্ধ্যা হলে! । 

(শাইতে অগ্রসর ) , 

জল: যার জন্যে বুক ফাটে, 
সে আমারে একে কাটে । 

মালতি, তুমি অপমকে ব? ন! করে যেতে পারবে না । 
(পখরোধ করিয়া দঞ্জায়মা টু. 

মালতী, ম্নালতী, মালতী, ফুল। 

মজালে, মজালে' মজালে, কুল ॥ 

মাল । মহাশয়, ঘাটের পথে একপ কচ্চেন,। কেউ 

দেখতে পাবে। 

মলি । মাঁলভী একেবারে বার আনা রাজি হয়েছে: এখন 

কেবল স্বানাভাব 

জল । “মল্লিক, তুমি আমার বিন্দে দুতী, ষাতত মাঝতী 
স্ুবতী লাভ হয় ভার উপায় কর। 

মলি । মভাঁশয়, পায় পড়ারে পারা ভারঃ আঁপণার 

উপর মালভীর দয়া হয়েচে, আপনি এখন স্থান, আর দিন 

স্থির করুন। মালতীর বাড়ীতে আপনি কি ধেতে পারেন ন| 2 

জল। আমার খুব মাহদ আছে, কিন্ত পরের বাড়ীতে 

ঘাওয়| প্রাণ হাতে করে; একাজে মারামারি কথায় কথাষ্প। 

তুমি মালতীকে নিয়ে আমার কেলিগৃহে যেতে পার নাই 
মলি! আর জগদহ্ব! হদি দেখতে পার? , 
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জল। আমি আট্ঘাটবন্দ কর.বো, সে দিকে কারে! 
যেতে দেবন]। (চাবিদিয়া) এই চাঁবিটী রাখ, কল্য সন্ধ্যার পর 
কেলিগৃহের চাবি খুলে তোমর!1 তথায় থাকবে? আমি অবি- 
লহ্ষে হুজুরে হাজির হবে]। * 

মলি। পাকা হয়ে রইল, এখন পথ ছাড়ুন, আমর! 
ঘাটে যাই। 

জর্তী। দেখ বেন ত্ঞালোন! | 

মলি। মহাশয়? পোমের তারে হাতি পড়েছে, আর কি 

ভোলা! যায় 2 

বার সঙ্গে যার মজে মন 

কিবা! হাড়ী কিবা ডোম | 

মাল। তুই ষে এখনি অবশ হলি। 

মল্ি। আড় নয়নের এমনি জোর । 

জল। মালতি, তুমি যে শাড়ীখান্ পরে সে পিন রাজ- 
বাড়ী গিয়েছিলে, সেই শাড়ী খান্ পরে যেও । 

মলি । আমি কেবল ধামাধর1. মন্ত্রি মহাশয়, আমায় 

কিছু বল্যেন না, এত অপমান, আমি যাব ন|। 
মাল। না গেলে, আমারি ভাল। 

জল। মলিকে, তুমি আর এক দিন যেও | 

মলি । না, আমি আক্ষই যাবো-মালতি, তোর মনে 

এই -ছিল, এক বাত্রায় পুথক্ ফল, আমি সদাগরকে বলে 
দেব।,। 
জল ন! মল্লিক, ভারে বল না, আমি কারে! বঞ্চিত 

কর.বে। ন1। 
মাল। বলিই বা, মন্ত্রি মহাশর কি, আমায় ছুটে! খেতে 

দিতে পারবেন না| 
৫৬ 
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জল। মালতি, তোমায় আমি মাথায় করে রাখতে 

পারি. কেবল জগদম্বার ভয়, সে কথায় কথায় মারে ধরে । 
মলি । (জগদশ্নীকে দুবে দেখিয়।) বল্তে না ফল্তে, খ'দেখ 

দশ দিকআলে। করে জগদস্বার উদয় হচ্চে। 

জল। তাইতো আমি যাই, মালতি, মন্তে রেখ 

জগদশ্বার প্রবেশ । 

জগ। ও পোড়াকপালীর বেটা, এই তোমার রাজবাড়ী 
যাওয়া, তোমার আর মরণের জার়গ| নেই, ঘাটের পথে 
পোড়াকপাল পোড়াচ্চো । 

জল । (শস্তক চুলকাইতে চুল কাইতে) ও রাই আমারে ডেকে 

গোটাকত কথ! দিজ্ঞানা কচ্চেন, আমি কি কারে! দিকে উচু 

নজোরে চাই। 

|জলধরের প্রস্থান । 

জগ্গ। পাড়ার পোড়াকপালীরে, পাড়ার সর্বানাশীরে, 

পাড়ার সাত গতর খাণীরেঃ পাড়ার গস্থানীরে, পাড়া 

পাড়াকু ছুলীরেঃ এক ভাতারে মন ওটে না, সাত ভাতার 

কত্ত যায় , ঘাট মানে না, পথ মানে না? মাঠ যানে না, বড 

লোক দেখলে ডেকে কথা কয়; ও মা কোথার যাৰ, কি 
লজ্জা, কাল কালে ভলে। কিঃ যেমন দিইচস্. তেমনি 

ৃ্ পেইচিস্. ভালদিয়ে আস্তিস্, মন্ত্রীর মাগ্ হতে পেতিস। 

মাল। হ্যাগ। বাছা, আমরা কি দেশে আর লোক 

গপেলেম নাঃ তোমার “পঞ্চরভু নিয়ে টানাটানি কচ্চি | 

জগ, আমি আর ছেনালের কথায় ভূলিনেঃ আমি স্বচক্ষে 

দেখিচি, পোড়াকপালীরে ঘরে থাকতে লা পারিস॥ নাম 

লেখাগে, নুন নতুন পুরুষ পাবি, কত রাজ। পাৰি, কত মন্ত্র 
পাবি ! পচ রী 
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মর্সি। মাগী সকল গায় থুতু দিলে গো, আয় ভাই 
খাটে যাই, শী! ধুইগে । 

মাল। বাছা আমর! নাম লেখার কি দুঃখে 2 আমাদের 

সিন্ধু, পোর! টাকা রয়েছে, বাক্স পোরা গহনা রয়েচে॥ : 
পা্যাট্রা পোর। কাপড় রয়েচে, সোনার ৮1দ ভাতার রয়েছে, 
তাদের বেমন মনোহর কপ, ভার! তেমনি আমাদের ভাল 

বাসে, তোমার যেমন পোড়ার বাদর ভাতার, তেমনি 

তোমাকে ঘ্ৃণ। করে, তোমারি উচিত নাম লেখানে-_- 
মল্সি। তা হলে লোকের একট। উপকার হয়-- 
জগ । আমি বেশ্যা হলে আমারি পরকাল যাবে, 

লোকের উপকার হবে কি ? 
মলি । পুরুষদের রাতবেড়ান দোষ্টা সেরে যায়। 

জগ । আমি সব কথ তোদের ভাতারকে বলে দেব; 
তোর! পাড়া মজালি, তোদ্দের জন্যে কেউ ভাতার নিয়ে ঘর 
কত্তে পারে না। 

মলি । আমর হাজার মন্দ হই, তুমি বদি ঘরের ছেলে 
শাসিৎ করে রাখতে পার, কেউ তারে ঘাছু করে নিতে 
পারবে না। | 

জগ । আমিতে। আর চাবি দিয়ে বাক্মার ভিতর রাখতে 

পাঁরিদে' তোঁর। যদি ওরে ভ্যাপ করিস্, তা হলে আমি 

তবাচি। 

মাল । ভুমি বাছ। পাশল, আমর! কূলকামিনী, আমরা 

কি কখন পর পুরুষ স্পর্শ করি-বদিও কোন কুলকামিনী 
কুপথে যেতে ইচ্ছে করে, তোমার ভয়ে পারে না, অমন্ কদা- 
কারঃ পেট্ মোটা, টেকি রামকে কেউ সক্ের পতি কত্তে 

পারে? 

সলি । আমি যদিও পাঁভেম ত আর পাঁরিনে, একে 
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এবপঃ তাতে জগদশ্বার গোময় মুখে মুখ দিয়েচে, লেই 
মুখ দিয়ে এতক্ষণ পচ! জাবের জল নির্গত হচ্ছিল । যথার্থ 
বল্চি, আমি সে আশা একে বারে ছেড়ে দ্রিলেম--এই ন্যাও 

»বাছা, তোমাদের বৈটক্খানাঁর চাবি ম্যাও, মন্ত্রিবর স্থির 

করেচেন, কাল সন্ধ্যার পর মাঁলতীকে লয়ে তথায় কেলি কর- 
বেন । (চাঁবিদেওন) 

মাল । বাছা, তুমি কাল সন্ধার পর তোমাদেরণ্কেলি 
গৃহে, আমি যে শাড়ী পাটিয়ে দেব, তাই পরে বসে থেকো, 
তা হলে জান্তে পারবে. আমরা তোমার ভাতারকে নষ্ই 
কচি, কি তিনি আমাদের নষ্ট কচ্চেন। 

জগ্গ। বটে, বটে, কপালে আগুন লেগেচে, এমন করে 

ড্যাকরা আমার মাতা খাচ্চে, কাল্ বদি ধত্তে পারি” এর শাস্তি 

দেবো, ঝট! দিয়ে বিষ, ঝাড়ান্ বাড়বে, মালতি ভূই শাড়ী 
খান পাটয়ে দিস্ বাছ1। 

(জগদন্বার গ্রস্থান । 

মলি । ভাল মজার কল পাতা গেল, এখন ইদুর 

পড়লে হয় । আমরা ভাব্ছিলেম১ মাগীকে খুঁ্দে পাটিয়ে 
দিতে হবে, াগী কিনা আপ্্নি এসে উপস্থিত । 

সুরমা এবং কামিনীর প্রবেশ। 

মাল । কামিনীর যেমন কপ, তেমনি বর জুটেচে, কামি- 

নদীর অঙ্গে কোন খু'ত নেই, কাঁচা সোনার মত বণ” সুখ খানি 

যেমন ছণচে তোলা, চক্ষু ছুটি যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েচে, 
এমন মেয়ে নইলে রাজ জিংহানসনে কি শোভা পায় 2 মলিকে, 

দেখেচিস্ঃ কামিনীর চুল মাটিতে মুটিয়ে যায় (চুল দর্শায়ন) 
সুর । মহারাজের সহিত কামিনীর বিবাহের কথা হচ্চে 

বটে, কিস্ত আমি ভাশ্দিতে দেব না আমার কচি মেয়ে, 
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শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, গত বৎসরে পনের বৎসরে পড়েছে, 
আমি এমন বালিক1 তেজবরে রাজাকে দিতে পারি 2 বাছা, 

শান্ত্রে বলে 

যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ। 

কিং কুলেন ধনেন বা ॥ 

মৃল্ি । যথার্থ কণা বলতে কি আপনিই মায়ের মত মা, 

অন্য মায়ে কেবল টাকা খেোনে, আর মান খোজে, আপনি 

কেবল পাত্রের গুণ খোছেন। 

সুর | বাছা আমার নাত নাই, পাচ নাই, একটি মেয়ে, 

আনি কি প্রাণ পরে অসাজন্ত বরে দিতে পারিঃ আমার 

কামিনীর যেমন কপ, তেমনি স্বভাব, কেউ বাড়ী বেড়াতে 

এলে, বাছ! আহ্বাদে আচঢু খানা হন্, কত বত্ব করেন, কত 

আদর করেন, কৃত কথ। বলেন। গল্প শুনতে বড় ভাল 

বাসেন, কত শাস্ত্র শিখেচেন' কত পুতি পড়েচেন। 

মাল ! ব্বাজার বয়স অনেক হয়েচে তার সন্দেহ কি, 

তাতে আবার বড়রাণীর সঙ্গে থে বাবহার করেচেনঃ তা কামি- 

নী যেন জানে নাঃ আপনার তে! স্মরণ 'আডে, আমাদেন্রও 

একটু একটু মনে পড়ে । 

স্থর। সে কথায় আর কাজকি। 

মাল । তম) আপনার কামিনী যে ৰপবতী, কামিনীকে 

যেবিয়ে করবে সেই রাজ] হবে। 

সুর । মা, যাঁর মনের স্থখ আছে; সেই রাঙ্গা; আমার 
কামিনীর যদি মনের মত বর হয়, আর জামাই যদি কামি- 

নীকে ভাল বাষে, ভ1! হলে, তার স্থুখে কামিনী রাণী, কামি- 

নীর জখে সে রাজা 
মাল 1 আপনার যেমন মেয়ে তেমনি জামাই হবে। 
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সর । আমি ভাল ছেলে পেলেই বিয়ে দেব, কারে! 

নিষেধ শুনবো নাঃ ওর] রাজবাড়ীতে কর্ম করেন, ভাবেন, 

রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হলেই মেয়ে সুখী হ০। 

* কামি । মল্লিকে তৃমি কাল আমাদের বাড়া যেতে 

পারবে 2 আমি একখানি নতুন পুতি পেউচিঃ তোমার অঙ্গে 

একত্রে পড়বে । 

মল্লি । কি পুতি পেলে ভাই, রাজা দিয়েছেন নক 2 
কামি । আমি ফুল তুলে আনি । 

[কামিনীর প্রস্থান । 

মাল ॥। তুই এমন লজ্জা দিতে পারিস, অনঞ্জ মেয়ে হলে 

তুক্ট ষেমন, তেমনি জবাব ইদান 

স্বর । মল্িকে ছেলে কাল তে এমনি আমুদে । 

মাল । কামিনীর মত্ কি, জা জানিতে পেরেছেন 2 

স্থর । কামিনী বালিকে, ওকি ভালমন্দ বিচার কত 

পারে, না ভাবষ।তের ভাবনা ভবে । ভ্ভাবভক্িতে বোধ 

€য়, রাজাকে বিয়ে কত্তে কামিনীর ইচ্ছে নেই । 

মলি । তা! রাজাকেই দেন, আর অন্য কাহাঁকেইঈ দেন, 

মেয়ের বয়েস হয়েছে, বিয়ে দিতে আর দেরি কর বেন 

না। 

মাল । কেন, তোমায় কামিনী কিছু বলেচে নাকি 2 

মল্লি | বনুক্আর ন৷ বলুক্$ আপনার মন দিয়ে পরের 
মন জান! যায়। 

মাল | তুমি কি এমনি বয়সে বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে- 

ছিলে 2 

মলি । মনের কথ। খুলে বল্যেই পাগল বলে, আমহই 

 হুই, আর তুমিই হও,” আর কামিনীর মাই হন, নকলেই 
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এক সময়ে পাগল হয়েছিলেন। কামিনীর মনের ভাব যে 

বুঝতে পারেঃ সেই বলতে পারে? কামিনী বিয়ে কত্বে চাক্স, 
কি না। 

স্বর । কামিনার ইচ্ছে হয়েচে কিনা, তা ধর্ম জানেন," 
কিন্তু আমার ইচ্ছে ত্বরায় বিয়ে দিই, বেশ, ছুটিতে আমোদ 

আহ্লাদ করে? পড়া শুনা করে? কথোপকথন করে? দেখে 

সুখী হই। * ্ 
নল্তি । (বিজন ও কাশিনীকে দেশিয়!) & দেখ ভোমার কামিনী 

অর নিযে আস্ছে। 

দুটি ছোট ছোট গোলাপ ফুল হস্তে 
কামিনীর প্রবেশ । ূ 

একটি বড় গোলাপ ফুল হস্তে কামিনীর পশ্চাঁৎ 

বিজয়ের প্রবেশ । 

সুর । কি ম!কামেনী, ভয় পেয়েচ- আপনি কে বাছা, 

এই নবীন বয়েসে কার সর্দনাশ করেচ বাপু, তোমার ম। কি 

করে প্রাণ ধরে আছে বল দেখি2 তুম কি ছুহখে তপস্থ। 

হয়েচ বাপ? আমার কামিনী কি ভোমার কিছু মন্দ বলেচে? 

বিজ । নামা, আপনার কামিনী অতি সুশীল, কামি- 

নীর সুখে কখনই মন্দ কথ! বার-হতে পারে না__-আমি এই 
রাজ বাণানে জমণ করিতে করিতে ক্লাস্ত হয়ে বুল তলায় 

বিআম কচ্ছিলেম, ইতি মধ্যে কামিনী সেখানে গিয়ে সুজ 
তুলতে লাথুলেন, এই ফুলটি অনেক যত্ব করেও পাড়তে 

পারলেম না, কাটার ভিতর যেতে পালেন না, ফুল পাড় তে 

না পেরে আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আমি বিবে- 
চনা কলেম, আমায় পেড়ে দিতে বলুচেন, আমি কাঁটার 
ভিতরে শিল্পে অনেক যত্্বে ফুলটি' পাড়লেম, আমি হত্তক্ষণ 



গর্ভাঙ্ক ] নবীন তপস্থিনী নাটক। ২৫ 

ফুলটি পাড় তে লাগ্লেম' কামিনী ততক্ষণ চিত্র পুভ্তলিকার 
ন্যায় দেখতে লাগলেন, আমার বোধ হলো, গোলাপটি 
কামিনীর মন অতিশয় মোহিত করেচে, ফুলটি তুলে কামিনীর 

»্হাতে দিতে গেলেম, কামিনী লজ্জা বোধ করে এদিকে 
এলেন, আমি কামিনীর মনোরঞন এই গোলাপটি হাতে 
বরে কামিনীর পশ্চাতে এলেম । 

হুর । ফূল ন্াওনা ম, কোন ভয় নেই--ইনি ফামান্য 

পন্থী নন, ইনি কোন দেবা, স্বর্গ ছেড়ে প্থিবীতে তপস্বীর 

বেশে বেড়াচ্চেন--ইমি ফুল পাড়তে পরলে নাঃ ভপস্থী 

পেড়ে দিলেন, তা নিতে দোষ কি? 

কামি। সামি দুটি আপনি তুলে এনিচি। 
সুর | তা হক, আর একটি ন্যাও । 

মলি । কামিনীর নাহস হবেঃ জটাধারী তপস্বীর হাত 
হতে ফল নেৰে 2 শপন্বী, আমার হাতে দাও আনি কামি 
নীকে দিচ্চি ! 

বিজ | 'আচ্ছ! আপনিই কামিনীকে দেন। দন, 

মলি । কামিনিঃ আনার হাতে নিতে ভয় আছে? 
॥ কংনিনীর ফুল গ্রহন) 

কাম । এফ্টলটি খুব মস্ত ' 

মলি। হর পুজেবর মিললো! ভাল, 

এতদিনের পর বুঝি তপন্থিনী হতে হলো 
কাণি । আমি ঘাটে যাই, (কিকিৎণিয়।) মলিকে আস্বে 2 

স্থর ! বাছ!; তুমি কেমন করে এমন বরসে জননীকে 
ফাকি দিয়ে এসেচ 2 তোমার শোকে তোমার ম! আত্মহত্য! 

করেচেন_-আহা1ঃ এমন ছেলে যাকে মা বলেঃ তার সার্থক 

জীবন, তার প্রাণ প্রফুল্ল হয়, তোমার ম। কি আছেন 2 

বিজ | মাগো, আমার জননী তপশ্থিনী, তিনি দিব" 
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নিশি জগদীশ্বরের ধ্যান করেন আমি যখন ম। বলে তার 
পর্শকুটীরে প্রবেশ করি, তিনি অমনি আমাকে কোলে লয়ে 
মুখ চুম্বন করেন, আর কারে! সঙ্গে কথ। কন্ না, তার একটি 
জহচরী আছেঃ সেই সর্বদা কাছে থাকে। 

স্থর । আহা বাছা, তুমি যাকে মা বলে ডাকো" তার 

কিছুরি অভাব নাই, তোমার জননী কুশ্ড়েঘরে তোমায় 
কোলে' করেঃ গণেশজননী হয়ে বসে থাকেন। 

মাল । তোমার বয়স কত হবে? 

বিজ । আমার বয়সের কথ! মাকে জিজ্ঞাসা কলে তিনি 

আমার মুখ চুত্বন করে রোদন কত্তে থাকেন, কোন প্রত্যুত্তর 

দেন নাঃ আমি তাকে ও কথ। আর জিজ্ঞাস করিনে, বোধ 

করি, সতের বৎসর হবে । 

মজি । তোমার নাম কি? 

বিজ । আমার নাম বিজয়। 

মলি | তুমি এমন করে বেড়াও কেন, রাজার বাড়ী 

কোন কর্ম নিয়ে এই খানে বাস কর, তোমার মাকে প্রতি- 
পালন কর । 

বিজ । যা গো, আমি জননীর অমতে কোন, কন্ম কত্ত 

পারিনে, জননী যদি মতদ্দিতেন, তবে এত দিন আমি স্বর্ণ 

নগরের রাজ মন্ত্রী হতে পাত্তেম, সেখানকার রাজা এই অভি 

প্রায় বাক্ত করেছিলেন এবং তার কন্য। দানও কন্তে চেয়ে- 

ছিলেন। জননী এ কথা গুনে সুখী হওয়। দুরে থাক্, রোদন 

কম্তে লাগলেন, তদবধি বিষয় আশায় জলাঞ্জলি দিয়েচি, 

এক্ষণে কেবল তদ্গতচিত্তে পুর্ণব্রহ্ষমের আরাধন] কচ্চি, আর 

জননীর দেবায় রত আছি। 

সঙ্গি । যদি আপনার জননী মত দ্রিতেনঃ ত1 হলেকি 
রাঁজকন্যাকে বিলম্বে কত্তেন ? ্ 
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বিজ । রাজকন্যার ৰপ লাবণ্য উত্তম বটে, কিন্ত তার 

যে অহঙ্কার, তাতে আমার মত দুঃখী, তার কাছে প্রীতি 

পেতে পারেন।, আমি স্থির করেছিলেম, জননী যদি অমত 

'না করেন, তবে মন্ত্রীর কন্ম গ্রহণ কর€বো; কিস্ত রাজকন্যার 
পাণিগ্রহণ করবো না। 

স্বর । আহ! ! বাছা, তোমার জননীর তুমি অন্ধের নড়ী, 
তুমিই তার সর্ঝন্ব ধন; বোধ করি, তানি বড় ছুহখিনী ।* তুমি 

যি আমাদের বাড়ীতে একদ্দিন এসঃ তোমার ক]ছে তোমার 
জননীর সকল কথ! শুনি, আমাদের বাডীর এ মন্দির দেখ। 

যাচ্চে-চল্ মালতি, আমরা ঘাটে ষাট, বেলা গেল । 

| বিজর ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 
বিজ । একি তাপসের মন ।--অচল অটল 

হুরিণনয়ন। মুখ পুগডরীক হেরে-- 
এমন ব্যাকুল ! যেন মণিহাঁরা ফখি, 
কিম্বা সষ্টরাবরনীরে--মোহন মুকুর- 
বিচঞ্চল শশধর কলেবর, যবে 

পূর্ণিমার সন্ধ্যা কালে, তাপসের কুল, 
কুল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি। 
কত দেশে শত শত কুলকমলিনা-_ 
অনঙ্গরন্গিণী কিবা ত্রিদেব ঈশ্বরী-__ 
হেরিছি নয়নে, কিন্তু হেন নব ভাব 

আবির্ভাব কভু নাহি হয় মম মনে-_ 
চলে ন। চরণ আর অরে ন। বচন, 

পাগলের মত প্রাণ--সতত অধীগ- - 
সজোরে বক্ষের দানে প্রসারে আঘাত 
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চপল.চরণে যেতে স্থিরসৌদামিনী 
পাঁশে- বাল! অচতুরা সরলতাময় 
নলিনী নয়ন টান! সরম তুলিতে । 

কামিনীর মুখশশী-_নব কমলিনী 
নিরমল-_হেরি ইচ্ছা! দ্বাদশ লোঁচনে । 

ৃ সৌন্দ্য্যভাগ্ডার এেই অসীম জগ; 

_বিরাজে রতন রাজি কত রূপ ধরে, 
সে অব দেখিতে মন হর উচাটন, 
সে সব দেখিতে চেষ্টা অনেকেই করে__ 
বারি বরিষণ পরে অন্বরের পথে 

শরদ্দের শশধর অতি মনোহর, 

কে সুখী না হয় হেরে সে শশি মাধুরী ? 
উধায় অপূর্ব শোভা মানসসরসে-_ 
শিশিরাভিষিক্ত পছ্--পতির বিরহে 
জলজ সুন্দরী যেন কেঁদেছে নিশিতে-_, 
কুটিল আনন্দে যেন হাসিল সোহাগে 
পাইয়ে বিবাশ্ি পতি বিরহিণী বাল! 
নামুছে নয়ন । করে সম্তরণ সুখে 

মরালের মালা, হেসে হেঁসে ভেসে যায় 
কমলিনী কাছে ; সুখী সঙ্গিনীর সুখে । 
হেরিলে এমন শোভ। কে সুখী ন1 হয়? 
মহীধর পরে শোভে কমলার তরু, 
কমলা কদম্ব ভার ভরে অবনত-_ 
সুপরু সোনার বর্ণ-_কামিনী কুত্তলে 
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যেন মণি পুঞ্জ বিরাজিত মনোহর । 

এ শোভা দেখিতে কেব! না হয় ব্যাকুল ?-_ 

তপনতনয়! তটে ময়ূর ময়ূরী, 
বিস্তার করিয়৷ পুচ্ছ নয়ননন্দন 

প্রেমানন্দে নাচে সুখে--এ শোভা হেরিয়ে 

মোহিত ন] হয় কেব1! এ মহীমগ্ডলে ! 
বিকালে বারিদ কোলে আলে! করি দিক্ 

উদ্দিলে ইন্দ্রের ধন্ু-_বিবিধ বরণ 
নয়ন রঞ্ন- কে না চায় তার দিকে ?-- 

হেরিলে এ সব শোভ। প্রর্ুতির ঘরে 
আনন্দিত হয় মন বিধির বিধানে । 

এরূপ আনন্দ জন্য আমি কি আবার 
হেরিতে বাসন করি সে বিধুবদন ? 

আহা মরি কার সনে কিসের তুলনা ! 
শশধর সনে দীপ, দিন্ধু সনে কুপ ! 
যে সুখে হয়েছি সুখী হেরে কামিনীরে, 
পবিভ্র মে সুখ রাশি, নবীন, নিশ্মল। 
আদরে গোলাপে ধরে পয়মস্ত ঝুল 

কামিনী কোমল করে চাহিলাম দিতে, 
সলাজে সরল] বাল! তলিয়ে বদন-_ 
আদ! মুকুলিত আখি লাজে-_হেরিলেন 
তাপসের মুখ, হলে সরমে কম্পিত 

কামিনী অধর জুধাধার, সমীরণে 
কাপে থা গোলাপের দাম মনোরম ।. 



৩০ 

' অবনীর আধিপত্য--অপার সম্পত্তি 

টি 
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মে মময় আহা মরি কি শোভ। ধরিল 

অরবিন্দ বদনীর মুখ অরবিন্দ ! 
নবভাবে মত্ত মন উন্মভ হইল-__ 

রয়েছে বিলীন ধাতে--হীন বোধ হলে 

_ সে শোভার কাছে। অবছেল1 করিলাম 

অমরাবতীর সুখ মনের আনন্দে । 
স্বর্গ, মর্ত, রসাতল, রবি, শশধর, 

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রক্ষঃ নাগ্কুল, 
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, অধরকম্পনে 
কামিনীর, দীপ্ডিমান্, মনের হরিবে । 
সরল ুশীল1 বাল! হেরিল গোলাপ, 
নেবে! নেবে। মনে কিন্ত নিতে নাহি পারে, 

সরম ফিরাঁয়ে মিল কামিনীর কর । 
লাজমাখ। মুখশশী হেরিলাম যাই 
নব বাসনার স্যফি অমনি হইল 
মনে-_ইচ্ছ! হলে! ধীরে ধীরে ধরি কর, 
করি দান নিরমল পবিত্র চুন্বন, 
কামিনীর জুবিমল কপোল কমলে; 
মরালগামিনী কিন্ত--সরমের লতা 
মরাল গমনে গেল! জননী নিকটে । 
নবীন বাজনা মম-_বিমতত বারণ-- 

নিবারণ কিষে করি বিনা বিধুমুখ। 
কামিনী কমল মুখে পাইলাম জ্ঞান, 



গর্ভাঙ্কর্শ নবীন তপস্থিনী নাটক। ৩১ 

বিধির স্বজন মধ্যে মহিলা প্রধান, 

পয়োধি প্রবাল ধরে, মণি মহীধর 3 

অপাঁর আনন্দ থরে রমণী অথর। 

[ প্রস্থান 

তৃতীয় গর্ভীঙ্ক | 

রাজার কেলিগুহ। 

মহারাজ আসন । 

রাজ। | আমায় আবার লোকে কন্য। দান কন্তে চায়, 

আমি কি নরাপমের ন্যায় কাজ করিচি, আমি কি কাপুরুষ, 

আমি কিকুর্দান্ত নির্দয় দন্থা, আমি যে অবলাকে শাকজনত 

সহধন্মিণী করলেম' আমি যে অবলাকে প্রাণেম্থরী বলে 
আলিঙ্গন কর্লেম, আমি যে অবলাকে পাটরাণী করলেম, 
যে অবলার পতিগত প্রাণ ছিল, যে অবল। রাত্রি দিন পতির 

সু সাচ্ছন্দ্য কামন। করিত, আমি সেই অবলাকে কি রেশ 

না| দিইচি। প্রমদা খেতে পান নি, পরতে পান নি; 

ছোট রাণীর দাসীদের জন্য বস্ত্র অলঙ্কার ক্রয় হয়েচে কিন্তু 

বড় রাণী নিজেও বস্ত্র অলঙ্কার পেতেন না । জননী আনার 

বড়রাণীকে কি কোপনয়নে দেখলেন, এক দিনের তরেও বড় 

রাঁপীকে সুখী হতে দিলেন না, আমি জননীকে কিছুই বুঝা- 
লেম না, প্রমদ্দার প্রতি তার নেহের পুনঃসঞ্চারের কোন 

উপায় কর.লেম না, মত! ঠাকুরাঁণীর বৈরভাক দিন দিন 
বাড়তে লাগলে! ছোট রাণীর নবীন প্রেমে আবদ্ধ হলেম, 
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ভ্রমেও বড়রাণীর ছুর্গতির দিকে দৃষ্টিপাত কত্বেম না, তখন 
ভবিষ্যৎ ভাব্তেম না, ছোট রাণীকে লয়ে দিন যামিনা যাপন 

কত্তেম। 

ও জগদীশ্বর ! আমি অবশেষে কি যুঢ়ের কর্ম করেছি- 
লেম! বড়বাদী মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হলেন, পাপ পৃথিবী 

পরিতাগের বিধান করলেন। জননী গিয়েছেন, ছোট- 

রাণী গিয়েছেন, আমিই কেবল বড়বাঁণীর মর্মান্তিক মন্ত্রণার 
পত্তিকল ভোগ কর চি । আহা! আমি ষ্দ একপ ব্যবহার 

না কত্তেমঃ অ;নি আপনান্ন বিবাহের উদ্োগ না করে এত 

দিনে রাজপুজের বিবাহের উদ্যোগ কন্তছে পার তেম । প্রাণে 

শ্বরি' তুমি অভি ধন্মশ্ীলা, পতিপরায়ণ, তুনি স্বর্গে গিয়েছ, 
তোমার কাছে আমি ক্ষম। প্রার্থনা করি । আমার পাপের 

প্রায়শ্চিন্ত নাই, আমার নরকেও স্থান ভবে না। 

সকলে পাগল হয়েছে নতুবা এমন নরাধমের বিবাহের 
কথা উল্লেখ করে 2 আমি কিআর কোন রমণীর পাঁণি- 

গ্রহণে সাহসী হট । ওর বিয়ের উদ্যোগ করুক? আমি তুষ 

নলের আয়োজন করি। বিদ্যাভৃষণের কন্য। দেশবিখ্যাত 

সুন্দনী, তাহ!র স্বভাৰ অতি সরল" আমি কি এমন পবিত্র 

নারীরত্ব গ্রহণ করে, তাহাকে যাবজ্জীবন দুঃখিনী কত্ত 

পারি? কামিনীকে দেখলে, আমার মনে বাৎসল্য ভাব উদয় 
হয়। ও! কি মনন্তাপ 1 চিত্ত?) 

মাঁধবের প্রবেশ । 
মাধ । মহারাজ, এখন একবার সভাস্থ হতে হবে। 

বিবাহের রাত্রে যেমন সভ1 হয়, আঙে। তেমনি হয়েচে।; যে 

সকল কন্য! দেখা শিয়াচে, তাদের বণন! গুনে অদ্য সহ্বন্ধের 

স্থিরত হন্ছে। রর 

গ্রাজা | স্ভার কিৰপ শোভা হয়েছে, বল দেখি 92 
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মাধ । মহারাজ, নিংহাসনের কাছে জান্বৰান্ পেট উচু 
করে বসে আছেন-- 

রাজা । তোমার ভাষায় বল্যে, কিছুই বোঝ। যায় ন। 
মাধ । মহারাজ, মন্ত্রী জলধর পেট উচু করে বনে 

আছেন ; জলধরকে মস্ত্ী করে রাজত্বের নিন্দা হচ্ছে । 

রাজা । মন্ত্রী কেবল নামে, রাজকার্যে কোন ক্ষমত। 
নাই। বিনায়ক সকল কার্ষ্য নির্বাহ করেন । আর সভায় কি 

দেখলে ? 
মাধ | মিংহাসনের ডান দিকে আর্ককল। মাথায় দিয়ে 

ক্রান্তি মহাপুরুষেরা নস্য গ্রহণ কচ্চেন। আর কিছ্িন্দা- 

বাসীর ন্যায় বায়ান্ন রকম মুখভজিম] দেখাচ্চেন |( নস্য লওয়া এব+ 

মুখভগিম। দশায়ন) আর ন্যায়খীন্ত্রের বিচার কত্তে কন্তে হাতা- 

হাত্তির পূর্রবলক্ষণ দেখে এইচি। 

রাঙ্গা । তুমি অধ্যাপকদিগের একপ বর্ণনা কচ্চো, 

তোমার প্রতি তাহার! রাগ কত্তে পারেন । 

মাধ । মহারাজ, অধ্যাপক ভড়ীচার্য্যগণ খড়ের আগুন, 

যেমন জ্বলে, তেমনি নেবে; মহারাজ, এক দিন আমার এক 

জন ভউাচার্যের আর্ককল! ধরে টান্তে বড় ইচ্ছে হলো, হয] 
খাঁকে কপালে ভেবে, সার্ভেম মহাশয়ের চৈতন্য ধরে এক 

হ্যাচ। টান দিলাগঃ ব্রাহ্মণ চিৎ্হয়ে পড়েঃ সাড়েসতেরে। 
গণ বেলিক+ মুখ দিয়ে নির্গত কল্যে, আমি দিদের বিষয় 
বিবেচনা করা যাবে বল্যেম, ঠাকুর মহাশয়, অমন জল হয়ে 
গেলেন। 

' রাজা । প্প্রিয় মাধবঃ তোমায় মনের কথ! বল্তে কি, 

আমি বড় রাশীর শোকে অধীর হইচি, আমি সভাতেও খাব 
না, বিয়েও করবো না। 

মাধ | মহারাজ” কাণ কীদেন সোনারে, লোন! কাঞ্দেন 
৫ 
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কণেরে + চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের তিন পুরুষের মধ্যে একটি 

বিয়ে হয় না, আপনার বিয়ের নামে দেড় কাহন মেয়ে 

জুটেছে। আপনি যদি স্পন্তট লেন যে বিয়ে কর.বেন না, 
মেয়ের বাজার একদিনে নরম হয়ে যাবে । মহারাছ, আজকাল 

দর. খুব বেড়েচে, আমি ভিবেছিলেমঃ এইবার অল্প দরে 
একট! শ্যালেখেগে। পাটি কিনবো? তা! মহারাজ, এগোনো 

যার নাঃ বাজার ভারি গরম । 

রাজ। | শ্যালেখেগে। পাটি কি কপ 2 

মাধ । আজে এই, গন্ন। কাটা মেয়ে । 

রাজা । মাধব, তুমি যদ্দি যথার্থ বিবাহ কর, আমি উত্তম 
পাত্রী অন্বেষণ করে ভোমার বিয়ে দিই । 

মাধ । মহারাজ, মাধবীলত। বিরহে মাপৰ কি বেচে 

আছে? মাধৰ মরে ভূত হয়েছে, ভূতের কি আর বিয়ে 
হয়। | 

রাঁজ1 । মাধব; মাধবীলত1 তোদায় বিয়ে করিনি, বিয়ে 

কত্তে চেয়েছিল, তুমি তাতেই এই ব্যাকুল" আমি আমার 
পাটরাণী প্রমদ। বিরহে জীবিত আছি' আশ্চর্য্য ! 

মাধ । মহারাজ, 

মনে মনে মিল, 

লেগে গেল খিল, 

বিয়ে করি আর নকরিঃ যখন সে আমায় ভাল বাস্তো, 

আমি তাঁকে ভাল বাস্তেম, তখন বিবাহের বাব। হয়েছিল। 

(দীধনিশ্বাস ) গতাকুশোচনা নাস্তিঃ বিরহব্যাটার আজে| বিষ 
দাত পড়িনি । 

রাজ । মাধব, অবল! কি প্রবল! এমন পাগলের মন, 

কেও বিমোহিত করেচে। রী 
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মাধ । মহারাজ, সভায় চলুন । 

রাজা । গুরুপুত্র সভাস্থ হয়েছেন? 

মাধ । আজ্ঞা; তিনি আগতপ্রায় ঃ আপনার যেমন 

মন্ত্রী, যেমনি গুরুপুজ্প ; মন্ত্রীর বুদ্ধিটি বার হাত কাকুড়ের 
তের হাত বিচিঃ এমন প্রকাণ্ড পেট, তবু বুদ্ধির কান! বেরিয়ে 
থাকে? আর গুরুপুজ্র তে! মারলে কৌক্করেন ন পাছে ক 

উচ্চারণ হয়। * 

রাজা । বোধ করি, তুমি গুরুপুল্রের বিচার দেখনি, 

গুরুপুজ্র সকলকে পরাজয় করেচেন। 

মাধ । মহারাঙ্গের গুরুপুল্রঃ বড় বাপের ব্যাটা, উনি 

সকলকে প্রম্ম জিজ্ঞাসা করেন, ওয়াকেতে! কেউ কোন প্রশ্ন 

জিজ্ঞাস! কত্তে পারে না, যদ্দি কেহ যাকে লক্ষ্য করে তক 
কতে চায়, খোসামুদের। অমনি বলে “ এ অতিব্/াপকত।, 

গজেন্দ্র গণেশ গজানন তর্কপর্গাননের পুত্রের? সহিত তর্ক 
কাহারে সম্তবে না। মহারাজ; পরীক্ষ! করা সহজ, দেও- 

যাই কঠিন, বাধ! বাধের ব্যাজ টানলিই বদি বাঁব মার হয়, 
তবে গুরুপুত্র সকল পশ্ডিতকে পরাজয় করেছেন। মহারাজ, 

তর্কালঙ্কার মহাশয় আমারে বলেচেন? গুরু পুত্র কিছুই জানেন্ 
নী; কেবল সভার দিন খুঁজে খুঁজে, হাতে বছোরে লঙ্বা, 
আঁসর গরম কর| গোটা কতক কথ! শিখে আঁসেন্ঃ তাই 

আওড়ান, আর সকল লোকে ধন্য ধন্য করে। 

রাজ । তুমি এত নংবাদ্ধ কোথার পাও ? 

মাধ । মহারাজ. আমার কাছে মেকি চালান ভার । 

সভায় চলুন, শুভ কর্মে বিলম্ব কতে নাই। 

| মাধবের প্রস্থান । 
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রাজ । যে মনোমোহিনী বিনে বিমনা এমন-_ 
স-নীর নয়ন সদা সরে না! বচন । 

সে বিনে সাস্ৃন। কেমনে এমনে করি+_ 

কেশরী-কামিনী বিনেকে তোষে কেশরী ? 
প্রাণ পরিহরি পাপ করি পরাভূত । 
মনোবেদনার বৈদ্য বিভাকরসুত। 

্ [ প্রস্থান । 

চতুর্থ গর্ভীস্ক ৷ 

রাজসভ । 

জল্ধর, বিদ্যাভূষণ, বিনায়ক, পণ্ডিতগণ, 
ঘটকগণ ইত্যাদি আসীন । 

বিনা । গুরুপুক্রকে সংবাদ পাঠান যাক্। 

বিদ্যা। মহারাজের আস্বের সনয় হয়েছে, গুরুপুজ্রের 

এই সময় আসাই বর্তৃব্য। 

_ মাধবের প্রবেশ । 
মহারাজের আন্বের বিলম্ব কি? 

মাধ । আরবৰিলম্ব নাই--মন্ত্রি মহাশয়, পেট, গুড়িয়ে 
নেন্, পেট. গুড়িয়ে নেন, মহারাজ আস্্চেন । 

বিদ্যা । এত বিলম্ব হওয়ার কারণ কি, শরীরতে। কোন- 
কপ পীড়ার আচ্ছন্ন হয় নি2 «“ শরীরং ব্যাধিমন্দিরং 

বিনা । মহারাজ শারীরিক উত্তম আছেন, কিন্ত মান- 
দিক বড় অন্খী। 
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প্রথম পণ্ডিত ।  চিন্তাজ্বরোমনুষ্যাণাং ” প্রাণাধিক। 

সহধর্মিণীর বিরহট। অতি প্রচণ্ড, মহারাজ অন্তঃকরণে 

অস্থথী হবেন, আশ্চর্য্য কি? ভার্ষ্যার বিয়োগে গৃহশুন্য বলে। 
* জল । অসারে খলু সংজারে, 

সারং শ্বশুরকামিনী-_ 
বা হক্ এখন পুরাতন অনল তোল কর্তব্য নয়। 

বিদ্যা । শোক সম্বরণ পূর্বক পুনর্বার দারপরিগ্রহে 

মহারাজের মনস্তষ্টি করা কর্তব্য | 
দ্বিতীয় পণ্ডিত। পুঞ্রার্থে ক্রিয়তে ভাষ্য 

পুজঃ পিওপ্রয়োজনৎ | 

রাজার পুল নাই সুতরাং বিবাহ করা কর্তব্য 

প্রথম পণ্ডিত । পুৎ-ত্রঃ পুভ্রঃ পুৎ নামে যে নরক 

আছে, তাহ। হইতে কেবল পুজ্রের দ্বারাই ত্রাণ হয়, এই জন্য 

পুক্র না থাকলে, দ্বিতীয় পক্ষেই হউক, আর ভূতীয় পক্ষেই 
হউক, বিবাহ কর্তব্য । 

মাধ। বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, 
সে কেবল পিত্ত রক্ষে। 

২ বিদ্যা । মাধব; স্থিরো ভব। 

গুরুপুজ্রের প্রবেশ । 

জল | প্রভুর আগমনে সভ| পবিত্র হলো প্রভূর চরণ- 

রেগুতে মনের গাড়, মাজ্লে খুবফর-ঞ। হয়। 

গুরু । মহারাজের আস্বের বিলম্ব কি? 

বিদ্যা । আগতপ্রায়। 

প্রথম পণ্ডিত । কিকপে অনুমান কলে), ওহে ও বিদ- 

ভূষণ, কিকধপে অনুমান কল্যে 2 
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বিদ্য/ | কেন না হবে, যে হেতু “ পর্ধতে| বহিমান্ 
ধুমাৎ,” এই হচ্ছে ন্যারশাস্ত্রের শিরোভাগ অনুমান খণ্ড, 

ইহাতে সন্দেহ কি 9 

প্রথম পণ্ডিত | অত্র কো ধুমঃ কো বা বহিঃ 2 ৮ 

দ্বিতীয় পণ্ডিত । আহা, হা' তুমি কিছুই বুঝলে না, 
তুমি এতে আবার প্রশ্ন কচ্চো? হস্ভিমুর্খের সহিত বিচার ! 

গরু | স্থিরো ভব, ও তর্কালঙ্কার ভায়। স্থিরে ভব, 

বিদ্যাবাগীশকে বুঝায়ে দাও । 
প্রথম পণ্ডিত । তর্কালঙস্কার সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ 

কত্ত যান; ভুমি বোঝে। কি হ্যা, কেবল ধাড়ের মত তুমি 
চীৎকার কত্তে পারো, ব্যাকরণ জান না, ন্যায়ের বিচার 

তে এসেচ, আমর। অনেক পড়ে পণ্ডিত হইচিঃ আজো 

আমার হাতে ভাতের কাটির কড়। আছেঃ আমি তোমার 

সঙ্গে এক সভায় বিচার করিঃ তোমার শ্রাথ1 জ্ঞান কত্ত 

হয় 

দ্বিতীয় পণ্ডিত । ওহে ও বিদ্যাবাগীশ ক্ষান্ত হও,. 

এস্থলে মাধব ধুম-__ 

প্রথম পণ্ডিত । এই বিদ্যা বের য়েচে-মাঁধব হন্তপদ- 
বিশিষ্ট জীব, ধূম অচেতন পদার্থ, মাধব কি প্রকারে ধুম হতে 
পারে, বল দেখি, এত বড় অর্বাচীন আর আছে। 

গুরু । চেঁচাও কেন ; শোন না। তর্কালঙ্কার কি বল্- 
ছিলে বলো । 

দ্বিতীয় পণ্ডিত | বিদ্যাবাগীশ, তোমাকে ভাল জ্ঞান 
ছিল, আজ জান্লেম, তুমি অতি অপদার্থ। 

প্রথম পণ্ডিত । কি বল্ছিলে বলো । 

দ্বিতীয়,পণ্ডিত | এস্থলে মাধব ধূম, রাজা বহি, মাধবের 
আগমনেই রাজার আগমন উপলব্ধি” হচ্চে, এ যদি ন! অন্ু- 
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মান হয়, তবে অন্থমান খণ্ড ট। ভাগাড়ে ফেলে দাও, আর 
তার সঙ্গে তুমিও যাও। 

গুরু । ও তর্কালঙ্কার, আরে ও তকালস্কার, বিবাদের 
স্প্রয়োজন কি ?£ আমি একট| শ্লোক বলি। 

দ্বিতীয় পণ্ডিত । আজ্ঞা করুন । 

গুরু । ভূতবাসরঃ, যোজো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্চিকা, ভিন্দি- 
পালঃ-_তন্ন তন্ন করে মীমাৎষ। কর। ৮ 

প্রথম পণ্ডিত । এমন শ্লোক ইতিপুর্কে শ্রতিগোচর 
হয় নাই। | 

বিদ্যা । আহা! শ্বগীর়্ গজ্ষেন্দ্রগণেশ গজানন তর্কপর্থ।- 

ননের ঘরে ন্যায়শাক্্র উ। পুনজাঁবিত হয়েছে, সুর্তিমান্ বিরাজ 

কচ্চে, এমন শ্লোক কি আর কোথায় পাওয়। যায়। 

দ্বিতীয় পণ্ডিত । শ্লোক ট। আর এক বার পাঠ করুন। 

গুরু । ভূত বাদরহ যোঙ্জো ঘণ্টা, কেলি কুঞ্জিকা 
ভিন্দিপালঃ। 

দ্বিতীর পণ্ডিত | স্বেগভ) বিদ্যাবাগীশকে ভাগাড়ে ন! 

পাটিরে গুকুপুভ্রকে, পাঠালে ভাল হতে । (প্রধাশে) আজ্ঞা, 

আমি মন্মই গ্রহণ করিতে অর্শক্তঃ কোন অর্থই সংগ্রহ হয় 

নাঃশআপনি কোন শব্ষ ত্যাগ করে বলিন্নি ততো £ 

বিদ্যা । এ কেমন কথা, এ কেমন কথা (জিব কেটে ঘাড় 

নেড়ে) গাজেন্দ্র গণেশ গজানন নন্দন, দ্বিতীয় দ্বৈপায়ন, 

ইনি ষদি ভ্রান্তি ক্রমে কোন শব্দ ত্যাগ করেন সে শব্দ 
ত্যাগেরি যোগ্য । 

গুরু | তর্কালঙ্কার কবিতার গভীর ভাক্গ্রহণে পরা- 
সুখ, ব্যাপকতায় পারদর্শিত্ব প্রকাশ কচ্চেন। 

. দ্বিতীর পণ্ডিত । মহাশয়, কবিতার যে গভীর ভাব, 
ভববুরি নামাতে হয় ? 
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বিদ্যা । কিও, কিও, তর্কালঙ্কার, গুরুপুজ্রের কথায় এই 
উত্তর। 

দ্বিতীয় পণ্ডিত । (জনান্তিকে) শুরুপুক্র বলোও হয়; 

গরুপুক্র বল্যেও হয়। রর 

গুরু | কিহে ভর্কালক্কার, কি বল্চো 2 
মাধ। আজ্ঞা, আপনার গুণই ব্যাখ্যা কচ্চেন। 

দ্বেতীয় পণ্ডিত । এ শ্লোক মীমাংসা কত্তে গেলে, অনেক 

বাদানুবাদ কত্তে হয়ঃ আপনার সহিত তর্ক করা সম্ভবে না। 

ষদাপি বিদ্যাভৃষণ দাদ! অগ্রসর হন, তবে এই বিষয়ের 
বিচার হয়। 

মাধ | উদোর বোঝা, বুদোর ঘাড়ে, বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ঃ একট। জলপাত্র আন্তে বল্বো ? 

বিদ্য1। ওহে তর্কালঙ্কার, পরাজয় স্বীকার কর, প্রাগ- 

লভ্যের প্রয়োজন নাই । 

মাধ | তর্কালক্কার মহাশয়, ঢাকের বাদ্য কোন্ সময় 

ভাল লাগে, জানেন? যে সময়টি চুপ্ করে, আপনি হার 
মান্লেই যদি ঢাক থামে, তবে আপনি হার মান্ধুন। 

প্রথম পণ্ডিত। মহাশয় আপনার পিতার কুশাসন 

বহন করে কত লোক পণ্ডিত হয়েচে, আপনার কাছে 

পরাজয় স্বীকার করায় অপমান কি? শ্লোকের শীমাংস! 

আপনিই করুন। 

গুরু । ভাল কথা-_“ ভূত বাসর, যোজো। ঘন্টা, কেলি 
কুঞ্চিকা, ভিন্দিপালঃ ” ভূত বাসরঃ যোজো ঘন্টা, “ ভূত 
বাসর * অর্থে বয়ড়। « যোজো ঘন্টা ” অর্থে হাতির গলার 
ঘণ্ট1._“ভূত বাসরঃ, যোজে। ঘন্টা, কেলি কুঞ্চিকা, 
ভিন্দিপাল$ ” কেলি কুপ্ষিকা বলে, ছোট শালীকে, অর্থাৎ 
স্ত্রীর কনিষ্ঠ ভগিনী, « ভিন্দিপাল ” অর্থ দেড় হেতে খেটে: 



পর্ভান্ক£ নবীন তপস্থিনী নাটক, ৪5 

অর্থাৎ ভিন্দিপাল বল্যেই দেড় হাত লম্বা একটি খেটে 

বোঝাবে, পাচ পোয়াও নয়, সাত পোয়াও নয়--এ সকল 

অনেক পর্যটনে সংগ্রহ কর! গিয়াছে ;ঃ বদি বিশ্বাস না হয়, 

'অমরকোষ আনয়ন কর, একটি একটি কথ! মিলিয়ে লও । 

(পেটে হাত রুলাইয়ে) বাতাস দেরে। 
মাধ । মহাশয়, আপনি এদের পক্ষে ভয়ঙ্কর ভিন্দি- 

পাল । রর 

রাজার প্ররেশ এবৎ মিংহাসনে 

উপবেশন | 

বিদ্যা । জগদীশ্বর, মহারাজ রমণীমোহনকে চিরজীবী 
করুন, মহারাজ, পুর্ণ ব্রন্মের করুণান্তকুল্যে সনাতন ধন্ম 

রক্ষা করুন, পিভার নায় প্রজ1 প্রতিপালন করুন, পাপাক্যা।- 

দিগের বিনাশ করুন । 

গুরু । পরমেশ্বর মহারাজের মঙ্গল করুন- মহারাজের 

বিবাহের দ্রিন স্থির কর| বিপেয়, পাত্রী স্থির হয়েছে, সকলেই 

বিদ্যাভূষণঢুহিত। কামিনীকে নর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া রাজমহিষীর 
যোগ্য বিবেচন1 করিতেছেন । 

শ্*্বিনা। ঘটক মহাশয়ের ষেষে পাত্রী দেখে এসেছেন; 

ভাহ1 বর্ণনা করিলে ভাল হয়। 

রাজা । গ্রয়োজনাভাব । 

গুরু | লক্ষ কথ! ব্যতীত বিবাহ নির্দ্াহ হয় না? ঘট- 

কের যিনি যাহা দেখে এসেছেন, বলুন, সভাস্থ লোক শুনে 

বিচার করুন| 

রাজ। । প্রভুর যে অন্থমতি। 
বিন । দ্টক মহাশয়ের অগ্রসর হন 1 ২ 

প্রথম ঘটক। মহাঁরাজ, আমি পাত্রী অন্বেষণ করিতে 
ঙ 
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করিকন্ডে শঙক্ষার পশ্চিম পারে গমন করেছিলাম, রাজসভায় 

কাহারো অবিদ্িত নাই, সেই স্থানেই হরিণপরিহীন হিম- 

করবদন! লীমন্তিনীসমূহ নভ্ভুত হয়, সুবিমল সজীব ষরো- 
জিনীর সরোবরই সেই। 

মাধ । ঝুমুর ওয়ালীরেও এ পার হতে আসে--আপনি 

রাঢে গিয়েছিলেন মেয়ে দেখতে, যে দেশে কীচা কলায়ের 

ডালঃ আর টকের মাঁচ খায়, সে দেশে আবার ভাল মেয়ে 

পাওয়। যায় 2 

প্রথম ঘটক। আপনার ভূগোলবৃত্তাস্তে যথেষ্ট দখল-_ 
কোথায় গঙ্গার পশ্চিম তীর, কোথায় রাঢ-- 

মাধ । এপিট,আর ও পিট, গঙ্গার পশ্চিম তীরেই 
_রাট আরস্ত | 

প্রথম পণ্ডিত । অন্যায় তর্ক করেন কেন? গঙ্গার 
পশ্চিম তীর পবিত্র স্থান, তথায় পলাবণ্যসম্পন্ন মহিলার 

অসন্ভাব নাই। 
মাধ | যে একটি আদটি ছিল) ত। বিলি হয়ে গিয়েচে। 

বিন। । আচ্ছাঃ ঘটকের বর্ণনা শোন। যাক্। 
প্রথম ঘটক | গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভমণ করিতে 

করিতে অনেক পাত্রী দেখলেম; একটিও মনোনীত হয় শ্নলা, 

কোন ন|! কোন দোষ পাওয়। যায় । এক রমণীর অতিপরি- 

পাটী ৰপ,ঃ চপল চদ্দোয় পদার্পণ করেছেন, কিন্ত তার গম- 
নট! স্বাভাবিক চঞ্চল ; এক স্থুলোচন! সর্ধাঙ্গস্থন্দরী, প্রীতিগ্রদ 

পোনেরোয় অবস্থান, কিন্ত ভার বচনে মিষ্টতা নাই; এক 
প্রমদাঁর যেমন গজেন্দ্রমনঃ তেমনি মধুর বচন, ৰপেরতে| 

কথাই নাই, সুমধুর ষোলোয় আর থাকেন না, কিন্ত তার 
চাওনিটে কেমন কেমন; এক বিলানিনী গৌরব রঙ্জিণী, 
কোন পুরুষ ভার মনে ধরে নাঃ ভিনি এ দেমাকু কল্যও কতে 

চা? 
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পারেন, তার তরুণ তপনের ন্যায় বর্ণের জ্যোতি, তার শ্রব- 

ণাযর়ত লোচন, কপোলধুগল যেমন কোমল, তেমনি স্থন্দর, 

তাঁর কথারতো! কথাই নাঁই,বীণার বাদ্য, কোকিলার 

»্গীত, তার কাছে মিষ্ট নয়, আদরিণী সগৌরবে সুধার 
সতেরোয় সাতায় দিচ্চেন, স্ুপধাংশুবদনীর এক দোষ আছে, 

সেই দোষে ষকল সৌন্দর্য বিফল হয়েচে--হ 1স্লে দাতের 
মাড়ি বেরিয়ে পড়ে । এই ৰপে একটি ছুটি দেখিতে দেখিতে 

দ্বাদশটি মেয়ে দেখা হইল? একটিও মহারাজের যোগ্য বিবেচন। 

হইল ন1। অবশেষে চনানধামে এক সুকপা, স্থশীলা, স্থুল- 

ক্ষণ], স্থপগ্ডিত!, স্থলোচনা লোচনপথের পথিক হলেন, মেয়ে 

দেখাতে কত মেয়ে এলো, ভার সংখ্যা । নাই; কেহ বলে, রাজার 

বয়স কত, কেহ,বলে, এমন মেয়ে আর পাবে.না, কেহ বলে 

এ মেয়ের মত লজ্জাশীল! আর নাই, এইকপে কামিনীগণ 

ঘটকদিগকে অন্যমনক্ক করিয়া দেয়) তাহার] ভাল মন্দ নির্ণয় 

করিতে পারে না; আমি মেয়েদের কণায় কাজ ভুলি না, 

আমি তন্ন তন্ন করিয়। দেখ্লেম, এই কামিনী রাজ্জ সিংহাসনের 

যোগ্যঃ এবং স্থির করলেম, যদ আর ভাল না দেখা যায়, 

তবে এই প্রমদাই মহীপতিকে পতিত্বে বরণ কর বেন। 
সপ জল | বয়স্কত ? 

প্রথম ঘটক । দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হয়েচে। 

মাধ । কিছু দিন খড় গোবর চাই। 
গ্রথম ঘটক | মহারাজ, পরিশেষে রাজো এ্রতাবির্ভূন 

করে, বিদ্যাভূষণ সভাপণ্ডিত মহাশয়ের তনক়্াকে দর্শন কর - 

লেম; মহারাজ, এমন মেয়ে কখন নয়নগোচর হয়নি, 

পৃথিবীতে এমন মেয়ে কখন জন্মায় নি; বোধ হয়, ভগবতী 
আবার মানৰলীল। করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেচেন, অথব] 
রামচন্দ্র কলিতে ছ্াবতার হয়েচেন। তাঁহার অন্বেষণে 
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পতিপ্রাণ। জানকী অবনীতে প্রবেশ করেচেন। এমন 

ভুবনমোহন ৰূপ, এমন সরল ভাব, এমন নত্ত্র প্রকৃতি, কখন 

দেখ। যায় নি; কামিনী, কামিনীকুলের গৌরব ; কামিনী, 
কামিনীকুলের অহঙ্কার ; কামিনী, কামিনীকুলের শ্লীঘ1। 
ঘত রমণী দেখে এসেচি, তারা তার, কামিনী সুধাংশু | 

কামিনীর হস্ত ছুই খানি মৃণাল অপেক্ষাও স্থকোমল, অঙ্গুলি 

গুলি চম্পকাবলি, করতল অতি কোমল, স্বভাবতই অলক্ত- 

লিক্ত, মহারাজ এ সকল রাজলক্ষীর লক্ষণ, কামিনী রাজ্ঞা 

হবেন, তার আর জন্দেহ নাই। 
রাজ । (দীর্ঘনি্বাস) আর কোঁন ঘটক উপস্থিত আছেন 2 

দ্বিতীয় ঘটক | মহারাজ, আমি ভ্রমণ করিতে করিতে 

মহ ভয়ঙ্কর ভরঙ্মালাসঙ্ক,ল পদ্মা নদী পার হইয়। সত্যবান্ 
সেনের রাজ্যে উপস্থিত হলেম। 

গুরু । আহা! তুমি অতি মনোরম্য স্থানে গিয়ে ছিলে, 

সেখানে অনেক ভদ্র লোকের বদতি, কুলীনের বাসস্থানই 

সেই, সেখানকার রীতি নীতি অতি চমতকার । 
মাধ । সেইতে। খয়ে রাড়ের দেশ? 

গুরু । আহা! এসত কথা কখন বলে৷ না, সত্যবান্ 
রাজার রাজ্যে বিধবারা তাশ্বল ভক্ষণ করে না, তাহারাই- 
যথার্থ ব্রহ্মচর্ধ্য করিয়। থাকে । 

মাধ । তবে একাদশীর দিন যেখানে অত খই। দই 

বিক্রী হয় কেন 2 

দ্বিতীয় ঘটক । একাদশীর দিন সেখানে বিধবারা কেহ 
কেহ খই দই খেয়ে উপবাস করেন, কেহ কেহ নিরস্বং উপ- 
বান করেন। 

বিনা । কিকপ মেয়ে দেখে এসেচেন, তাহ] বর্ণনা করুন । 

দ্বিতীয় ঘটক। সত্যবান্ রাজার বাঁড়ীর অনতিদ্ুরে আমি 
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এক পরম। সুন্দরী রমণী দর্শন করলেম-_স্ুকেশ।, সুনাসা, 
বিশ্বাধরা, পীনপয়োধর1; বিপুলনিতস্বা, কিস্ত রহস্যের বিষয় 

এই? তিনি ষোড়শী যুবতী, অদ্যাপিও নাকের মধ্যস্থলে 

একটি নোলোক দোছুলামান রহিয়াছে, তাহা দেখলে হাস্য 
সন্বরণ কর! দুক্কর--আমার হখাসি আপনিই এলো, মহ! গণ্ড- 

গোঁল উপস্থিত হলো, আমাকে মার বের উদ্দঘাগ কল্যে_ 

কেহ বলে, হাস্ দিল! ক্যান; কেহ বলেঃ মাগীবারী আীইচে। 
নাহি; কেহ বলে, হাল! পে! হালারে আড্ড। চরে বৈকুন্টে 
পাঁডায়ে দেই। মহারাজ, সাবধানের বিনাশ নাই, সেখান 
হইতে পলায়ন কল্যেম। 

মাধ | বাঙ্গাল্র| কি মানতে জানে 2 

ছিতীয় ঘটক | ভার পরে ধলেশ্বরীর তীরে একটি বাছের 

বাছ মেয়ে দেখতে পেলেম, বালিকাটির ৰপলাবণ্যের তুলন৷ 
নাই; লক্জাশীনা, নম!» বিদ্যাবতী | তার নামটি শুনতে 

বড় ভালও নয়, বড় মন্দও নয়-_ 

মাধ । নামটিকি? 

দ্বিতীয় ঘটক | ভাগ্যধরী--নামেতে আসে যায় কি, 

বপ গুণ থাকলেই হলো-__কমলিনীকে অন্য আখ্যায় ব্যাখ্য। 

স্টঞ্রিলে কমলিনীর সৌন্দর্য্য সৌগন্ষের অন্যথা হয় ন!। বিবে- 

চন! করেছিলেম, এই বালিকাটিই রাজনিৎহাসনের উপবুক্, 

কিন্ত সভাপণ্ডিত মহাশয়ের ছুহিত| দেখে, আর কাহাকেই 
স্থুবিহিতা বোধ হয় না। কামিনী, দেবী কি মানবী, তার 

নির্ণয় হয় না) কামিনী মরালগতিতে গমন করেন, আর এক্র|- 

বেণী পদ্চম্থুন করিতে থাকে । কামিনী যার সহধর্মিণী 

হবেন তাহারি জীবন সার্থক। 

তৃতীয় ঘটক | মহারাজ, আমি দক্ষিণ পখাভিমুখে গমন 
করেছিলেম- ; 
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মাধ | দোর পর্য্যন্ত নাকি 2 

তৃতীয় ঘটক | আমি কিছু করে আনিতে পাঁরি নাই । 
মহারাজ, দক্ষিণ দেশের মেয়ের! গাত্রে হরিড্রালেপন করিয়া 

থাকে, তাহাতে এমন ছুর্গন্ধ জন্মায়, যে অন্নপ্রাশনের অন্তর 

উঠে পড়ে । 

জল । তাহার! সুন্দরী কেমন ? 

ভূতীয় ঘটক | চোক্ছিড়ে ফেলি--কালে। বর্ণ, খাটো 
চুলঃ কোটর চক্ষু মোট| পেট, যার সাত পুরুষে বিবাহ ন1 

করেছে, সেই দক্ষিণে শিয়ে বিবাহ করুক । | 

মাধ । তবে মন্ত্রি মহাঁশয়কে পাঠালে হয়। 

তৃতীয় ঘটক | একটি পঁচ পাঁচি মেয়ে দেখলেম, অঙ্গ- 
সৌষ্ঠৰ মন্দ নয়, কিন্তু আবাগের বেটী এম্নি কাচা এটে শাড়ী 
পরেচে, আমি অবাক হয়ে রলেম; ষে বিদ্যাধরীরে 
মেয়ে দেখাতে এনেছিলেন, ভাদেরও কাচা] আটা। একে 

মোট পেট, তাতে কাচ দিয়ে কাপড় পরা, ষোলো হাত 

শাড়ীর কম চলে না, আমি ভেবে চিন্তে দেশে ফিরে এলেম । 

মহারাজ, বিদ্যাভূষণনন্িনী সাক্ষাৎ অন্নপুর্ণা, কামিনীর তুল্য 
নুব্পা রমণী দেবতার দুর্লভ; এমন ধন্মশীলা, স্থশীলা মহিল| 
দেশে থাকতে, বিদেশে পাত্রী অন্বেষণ, বৃথ1 কাল হরণ মাগী 

রাজা | (শী্ধানশ্বাস) কামিনী যাকে মা বলে, সেইই 
ধন্যা, কামিনী যাকে পিত। বলে, জেইই স্খী-আমাঁর মন 

অতিশয় চঞ্চল হয়েচে১ অদ্য কোন বিষয় নিদ্ধারিত হতে 

পারে না। 

( সকলের প্রস্থান । 



তায় অঙ্ক । 

প্রথম গর্ভাঙহা । 

জলধরের কেলিগৃহ ! 

জগদন্বার প্রবেশ । 

জগ । আজ. তোমারি এক দিন, আর আমারি এক 

দিন, এই মুড়ে। ঝাট। মুখে মারবে! তবে ছাড়বো । পোড়। 
কপানলীর ব্যাটা, এত বিশ্বাস করে, এইই আশ্চর্য্য, তাদের 

হলো সোমত্ত বয়েম্,। ভর যৌবন, তার। ওয়ার রদিকতায় 

ভুলে, দড়োদড়ি ওয়ার বৈটকখানায় আসতে যাচ্চে? পোড়ার 

মুখ, এই ছলন! বুঝতে পারে না, মন্ত্রীর কন্মা করে কেমন 

করে 2 সেবার গুণীগয়লানীকে খামক1 একটা কথা বলে কি 

ঢলান্ডাঁই লালে, কত মিনতি করে, পায় হাতে ধরে, চুপ্ 

চাপ্ করিয়ে দিলেম । তাতে! লজ্জা নাই, বিচি উলে গেলে 

আরতে! মনে থাকে না, রাগের মাতায় যা! বলি টলি, মাল- 

তীকে আমার ভয় হয় না, ও খুব ধীর, শান্ত। আমার ভয় 
স্ফত্রে এ মলিকে ছুঁড়ীকে, ছুড়ী ষেন আগুনের ফুল্কি, যার 

চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুযুচরাবে। (আপনার অঙ্গ দর্শন কবিয়1) 

এত বয়েস হয়েচে, তবু ভাল শাড়ী খানি পরিচি, কেমন 

দেখাচ্চে, ত। তোর যদ্দিই ভাল লাগে, আমারে বল্লিইত হয়, 

আমি আবার কালাপেড়ে ধুতি পরি, সিঁতেয় দিতি দ্রিই) 

ঝাপ্টা কাটি১ মিন.সে তা করবে না, কেবল পাড়ায় পাড়ায় 
পাক্দিয়ে বেড়াবে । আমি খোম্টা দিয়ে চুপ্করে বসি, 

বদি ধত্তে পারি, আজ- মালতী মজিকেকে মা বলিয়ে নেবো, 
তবে ছাড়বে । 
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নেপথ্যে (শিস ০দওন) 

জগ | আঁস্চে, আমি ঘোমট। দিয়ে বমি । €ঘোম-ট1 দিয়ে 

উপবেশল ) 

 জলধরের প্রবেশ । 

জল | মালতী, মালতী, মালতী ফুল। 
.  মজাঁলে, মজালে, মজালে কুল ॥ 

মালতি, তুমি যে আমার এত অনুগ্রহ করবে, তা আমি 

স্বপ্নেও জানি ন'' কিন্ আমার মনে মনে খুব.বিশ্বাস ছিল 

যে, কথ। দিয়ে নিরাশ কর বে না | 

মরদ্ব কি বাত্ । 

হাতি কি দাত ॥ 
আঁমি এই জন্যেই সদাঁগরকে আরব দেশে পাঠাইবার 

পথ করলেম, রাঁজ৷ এক প্রকার পাগল হয়েচেন, কিছুই 
দেখেন ন!) আমি ফাঁক তালে সদাগরের ত্বরিত গমনের 

অন্বমতি পত্র স্বাক্ষর করে লইচি, যে জিনিস আন্বের অনু 

মতি হয়েচে” সে জিনিমও পাওয়। যাবে না, সদাগরও 

ফিরে আসবে না। স্থৃতরাং তুমি ঘোম ট| খুলে প্রেমসাগরে 
ডুব দিতে পারবে । তোমার সদাগর দেশান্তর হলেন, 

এখন আমার জগদস্বার যা! হয়, একট| হলেই) নির্ভয়ে 

তোমার যৌবন নৌকার দাঁড়ী হই। ( জগদস্থার কাছে হানাগুড়ি 
দিত গিয়ে) 

টপ 
স্ও শাতিশ ৪ 

মালতী, মালতী, মালতী ফুল। 
মজালে, মজালে, মজালে কুল ॥ 

জগ | . (ধাকাদিয়া ফেলিয়। দিয়!) জগদস্বা থাকতে আনার 
কপালে স্থুখ হবে না । 



ছারভাঙ্। দ্বিতীয় অঙ্ক । ৪৯ 

জল | বাবা, এক পাঞ্ধ। গেল। মালতি, আমি তোমার 

লড়ায়ে মাড়া, যদি অনুমতি দেও, এক ঢুতে জগদন্থারে 

জলসই করি, আহা! তুমি হস্তগত হয়েছ, আর আমারে কে 

পায় ১ জগদন্বাকে বিয়ে করে এনিচি, একেবারে বৈতরণী 

পার কত্তে পারবে না, কিন্ত তার বেচে মরা, তোমার 

মল সাঁফ্কর বের দাসী হয়ে থাকতে হবে । 
জগ । যদি জগদম্ব] আমার কথা না শোনে । * 

জল | না শোনেন, সাড়াষী দিয়ে একটি একটি কাচ! 

সুলে। তুলবো--আহা ! জগদন্ব। আবার সেই মুলোদাতে 

মিনি দেন, লোকে জিড্ঞাঁসা কল্যে বলেন, দাঁতের শ্জুনী 
হুয়েচে | 

জগ । জগদন্ব। মলে তুমিকিকর2 

জল । একতাল গোবর এনে, সুখের একটি ছাপ্ তুলে 

নিই--অমন্ কোটর চক্ষু, অমন. মণিপুরী নাক, "অমন, 

হাব মনির অধর, অমন মুলোদন্ত, জগদহ্ব। মলে আর নয়ন- 

গোচর হবেনা । স্থতরাং একখান ছাপ্ রাখ কন্তুব্য । 

জগ । জগদম্বা যদিবেরিয়ে যায়? 

জল । কি নিয়ে বেরিয়ে যাবেন, নে দিকে তোগ্ পড়ে 

'পঞ্ড়ে হয়েছে, তাতে আবার বার মাস দশ মাস পেট, লোকে 

দেখলে বলে, নকুল সহদেবের জন্ম হবে ।-__নালতি তুমি 

আমার মন্দোদরী, এস, আমোদ করি» সে সুর্পনখার কথ। 

ছেড়ে দাও । 

জগ । তবে তুমি কি তার ভাই ? 
জল । এক সম্পর্কে বটে । 

জগ । তুমি তার কেমন ভাই ? 

জ্টী। আমি তার ছি ভাইঃ এদেশে এমন্ মাগ্ নেইফে, 

নময় বিশেষে স্বামীকে ছি ভাই বলে ন1।_-মালতি, আমি 
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প্রেমের পাঠশালায় ক খ. লিখি, আমি জানিনে, ঘোমট! 

আমায় খুলতে হবে) কি তুমি আপনি খুলবে । 

জগ । ঘোম্টা খুল্ুবের সময় হলে আমি আপনিই 
খুলবো.। তোমার কথা শুনে, আমার অঙ্ক শীতল হয়ে 
যাচ্চে । 

জল । আমার আর কোন গুণ থাক. আর না থাক্, 

রদিকঃহাটি খুব আছে, মেয়ে মান্ষকে.কথায় তুষ্ট কত্তে পারি। 
জগ । তবে গুণী দেশ মাথায় করেছিল কেন 2 

জল | তারকারণ ছিল--তখন আমি জানতাম, যুখ 

ফুটে বলতে পার.লেই মেয়ে মানুষে নিরাঁশ করে না, আমি 
আগে কিছু স্ুত্রপাত ন| করে, গুণীকে একট! তামাস। করে- 
ছিলাম, ছেলে মান্ুষঃ তামাস। বুঝতে পারি নিঃ হিতে বিপ- 

রীত করে ফেল লে। 
জগ । তুমি যথার্থ বল; তারে কি বলেছিলে । 

জল ॥ মালতি, তোমার কাছে মিথ্যা বল্যে চোদ্দ পুরুষ 

নরকে যায়--আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিনি--এইউ বাগানের 
কাছ দিয়ে যাচ্ছিল আমি হাদ্তে হাসতে বল্যেম, গুণে, 
ভোমার স্বামী দেশে নাই, কোকিলের ডাক কেমন লাগে 2 

ছোট লোকের মেয়ে, এই কথাতেই কেঁদে ফেললে । ছেঁট 
লোকের ঘরে সতী থাকে ,তাকি আমি জানি? তা হলে কি 

অমন কথ বলি--এমনিই বা কি বলিচি, হে'লে উড়িয়ে 
দিলেও দিতে পাস্তো। 

জগ । তোমার জগদ্ব। সতী কেমন ? 

77 জল | যার সিন্ছকে টাক! নাই, তার চোরের ভয় কি ? 
সে নিন্ছ্ক খুলে শুতে পারে । কিন্ত তা বলে তাকে সাহসী 
বল। বার না; জগদস্বার আস্বাবের মধ্যে সুলো দাঁত, আর 
'মণিপুরী নাক্ তাই রক্ষা কচ্চেন বলেই তাকে সতী বল.তে 
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পারি নে। তবে তার মনের ভিতর কি আছে, তা জগদম্বাই 
জানেন। যদি তেমনি তেমনি পুরুষ লাগে তবে স্ত্রীলো- 

কের দতীত্ব ক দিন রক্ষা! হয়2 তোমায় দিয়েই কেন 

দেখনা। 

জগ । জগদন্বার উপর তোমার কখন সন্দ হয়েছিল 2 

জল । আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাড়িয়ে বলতে পারি, 

কখন হয় নি।-জগদম্বার সতীত্ব মাণিক, তাঁর ৰপের *গড়ে 

আটক আছে । যদি কেহ অগ্রসর হয়ঃ গড়ের দ্বারে ছুটি 
মস্তহন্তী দেখে ফিরে আসে । 

জগ | হাতী এলো কোথা হতে 2 

জল | বঝাছার দুই পায়েতে ছুটী গোঁদ। 
জগ | ? ঘোমট। খুলে ) তবে রে আট্কু্ডীর ব্যাট, এমনি 

উন্মত্ত হয়েচঃ নাগ্কে বাছ। বল্চো, ত্তোমার আদ হাহ দড়ী 
“যাড়ে না, যে গলায় দাও 2 

জল । ও মা তুমি! ও মাতুমি' সর্বনাশ করিচি, 
কেউটে সাপের ন্যাজ মাড়িয়ে ধরিচি ! জগদশ্বা, রাঁগ করো 

নাঃ, আমি তোনা বই আর জানি নে-- 
জগ | (ঝাযাট। প্রহার করিতে কবিতেত গোলায় যাও, গোলায় 

খাও, গোলায় বাঁও, এমন পোড়া কপাল করেছিলেম, এমন 

পোড়ার দশ! আমার, আমায় কেন নুন খাইয়ে নরেনি-_ 

আমার আপনার তাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা, আমি আজি 
গলায় দড়ী দিয়ে মরবো, আমি আজি জলে ঝাঁপ দেবো, 
তোর সংসার নিয়ে তুই থাক্) ক্ুদ্দদ? আমার সাত্জ্জু? 
অধন্ম ছিল) তাই তোর হাতে পড়েছিলেম। 

জল | জগদন্বা, তুমি বই আর আঁমাঁর কেউ নাই, তুমি 

ব্লাগ করা না, আমি তামাসা করে বলিচি | 
জগ | তুমি, আঁর আলান্ ব্বািও না, তোমার আর 
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কাটাঘায়ে ঘুনের ছিটে দিতে হবে না। .আমি মরি ওয়ার 
জন্যে, উনি আমার মুখের ছাপ্ নেন, উনি সীড়াসী দিযে 
আমার মুলো দাত তোলেন-দর্বনাশীর ব্যাটা, রাগেতে গা 
কীপ্্ছে। 

জল | আমার কিছু দোষ নাই। 
জগ । আবার এঁ মুখে কথ! কচ্চিনও ঝট! গাছট। গেল 

কোথায়, আর একবার ভূত ঝাড়ান্ ঝাড়িয়ে দিই | (ঝটিগরহ্ +) 
জল | জখদন্বঃ আমি তোমারে খুব ভাল বামি-_- 
জগ । তোরমুখে ছাই, তোর বর্ধানাঁশ হক্, দুর হু 

এখান হতে (বাটার আঘাত দ্বারা জলধরকে ফেলিয়। দেওন) তোর 

হাতে পড়ে এক দিনের তরে স্থুখী হলেম না, আমি মরি 
পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝকড়। করে, উনি তাদের কাছে আমার 
এমনি নিন্দে করে বেড়ান, ছিকলে। ছি--ভাত দেবার ভাতার 
নন, নাক কাট্বার গোসাই | আমার বার মাস, দশ মাস 

পেট, আ-মর,। 

জল | (গাত্রোান করিয়।) জগাদস্থাত আমি তোমার মাতায় 

হাত দিয়ে দিব্বি করচি, আর কখন কোন দোষ হবে 
না (হস বিস্তার করিয়া) আমি শপথ করে বল্চি-_- 

জগ 1 (জলধরের হস্তে ধা দিয়ে) আমি মালতীর দাদী) 

আমার মাতার হাত দিয়ে দিব্বি কল্যে তোমার মালতী রাগ 
করবে । 

জল ৷ জগদম্বা, আমাকে মাপ্কর, তুমি যা বল্বে, 

আমি তাই করবে । আমি এই নাকে খত্দ্িচ্চি (নাকে খহ 
দে গুন) 

জগ । আচ্চাঃ মালতী আর মলিকেকে মা! বলে ডাক । 
জল | হ্যা, তা তুমি ৰল্লিই হলে! | 
জগ । আমাকে তুমি ৰাছ। বলেচো, আমার ম! বলায় 



গর্ভাঙ্ক দিতীয় অন্ধ । ৫৩ 

তোমার সম্পর্ক বাঁদ্বে না, বল, মালতী আমার মা, মলিকে 

আমার মা। 

জল । মাঁলভী তোমার মা, মল্লিকে তোমার মা। 

জগ | সর্বনাঁশীর.ব্যাট!, আমার রাগ বাড়াতে লাগলো, 

ম] বল্বি তে৷ বল নইলে মুড়ে। ঝঁট। গালে পুরে দোবেো। 
জল | জগদস্বাঃ যা হোকঃ এক রকম চুকে বুকে গেল, 

এখন আর দিন ছুই যাক্, তার পর যা হয়, তা কর! ফাবে। 
জগ । আমার পোড়। কপাল পু.ড়চে, আমি তোমারে 

আর কিছু বল্বে। নাঃ আমি আত্মহত্যা করবো» (গালে সু 

চড়াইতে, চড়াইতে ) আমারে সদাই জ্বালায়, সদাই জ্বালায়, 

সদাই জ্বালায় । 
জল | জগদম্বা রাগ করে! না, বলি। 

জগ । আচ্চ। বলো। 

জল | দুজনকেই বল্তে হবে? আজ এক জনকে বলি, 

কাল এক জনকে বলবো । 

জগ্গ । (গালে মখে চড়।ইতে, চড়াইতে,) আমার এই ছিল 

কপালে, এই ছিল কপালে, এই ছিল কপালে । 

জল । বলি- আজ মলিকেকে বলি. কাল মালতীকে 

স্বভাবৈ1। | 

জগ। আঁমি রাড় হয়েচি, আমার শাড়ী পর! ঘুচে 
গেচে, আমি একাদশী কচ্চি, হাতে আর গহন| রেখিচি 
কেন হোতের পচ, বাউট, তাবিজ, খুদল জলধরের গাম ফেলিয়!) এই 

ন্যাও, এই ন্যাও, এই ন্যাও। 

জল | বলি--কি,কি বল্তে হবে 

জগ । বল, মজিকে আমার ম', মালতী আমার মা । 

- জল।॥। মলিকে আমার ম মালতী আমরে-তাইরে 
নারে, নাইরে নারে না। 
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জগ । ভোমাঁর মতিচ্ছন্ন ধরেচে (ব্যাটার আঘাতের দবার। 

জলধরকে কেলাইয়ে) থাক্, তোর মালতীকে নিয়ে, আমি এখনি 

মর্বো। 

[বেগে প্রস্থান। 

জল । (গাজরোথান করিস) এট] ঝক্মারির মাসুল 1-- 

কিসেকি হলো। কিছুই জান্তে পালেম নব. হোক্, আর 

দুই এক দিন না দেখে, সম্পর্কবিরুদ্ধ কর উচিত নয় । 

ঘে মাটীতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে । 

বারেক নিরাশ হয়ে কে কোথায় মরে ॥ 

তুফানে পতিত কিন্তু ছাঁড়িব না হাঁল। 

আজিকে বিফল হলো হতে পারে কাল ॥ 

নেপথ্যে । তোমার নাক কাটবো, কাণ কাটবো, 

তোমার নাদ1 পেট। জলধরকে বলি দেবে, তার পর ঘরে 

দ্বারে আগুন দিয়ে গলায় দড়ী দেবে! । 

জগদন্বার পুনঃপ্রবেশ । 

জগ | সর্বনাশ হলো, সর্বনাশ হলে! দ্দাগর আ- 

সচে, তুমি এদিকে এস, আমার বড় ভয় কচ্চে। এ 

জল 1 কোপড় পরিতে পরিতে) তোমার ভয় কচ্চে, আমার 

হাত পা গেটের ভিতর গিয়েচে, আমি পুকুরের জলে 

ডুবে থাকিগে। 

“জগ ! পর পুরুষের কাছে রেখে যেওনা, যাও ষে! 

যাও ষে! লোকে প্রাণ দিয়ে মা রক্ষা করে। 

জল । জগদম্ব।! আপনি বচ্লে বাপের নাম। 

[বেগে প্রস্থান । 
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রতিকান্তের প্রবেশ । 

রতি । তবে মালতি ! এই তোমার সতীত্ব, এই তো- 
মার ভালবাসা- তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধর্্ম-_ 

তোমর। দাড়ে বসে, ছোল। খাও, রাধাকৃষ্জচ বলো, আবার 

মধ্যে মপ্যে শিকল কাটো, তুমি যে নেমোকৃহারামি করেচে! 
একটি লাটিতে মাতাটি দোফাক করে ফেলি-- 

জগ । আমি জগদস্বা আমি জগদন্বা | (ঘোমট। মোচন) 

রতি । রাম! রাম! রাম ! (জগদম্থার পদছয়দর্ণনকরিয়। ১ 

না, পেতুনী না, জগদম্বাই বটে--মলিকে আমাকে যথার্থই 
খেপায়, আমায় বলে দ্রিলে মালতী এখানে এসেচে-_-আমি ও 
তেমনি কাঁণপ1ত্লাঃ বাড়ী না দেখে ওমনি চলে এলেম | 

[রতিকান্তের প্রস্থান । 

জগ । একেই বলে চোরের উপর বাট পাড়ি--ভাগ্শি 
পালাইনি, তা হলেই দৌড়ে গিয়ে লাটি মারতে, আর 

ব্যাক করে প্রাণটা বেরিয়ে যেতে | 

| প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গ্াঙ্ক 

বিদ্যাডুষণের খিড়কির সরোবর | 

তপন্থিনীর বেশে কামিনীর প্রবেশ । 

কামি । এই ৰপেই পাগল হয়, রাজরাণীর বেশ করে 

দৈখলেম। তা আমায় কিছু মাত্র সাজে ন, পরে কত বন্ধে 

এই তপস্থিনীর বেশ ধার কলেম; আহা! এ পবিত্র বেশে 
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আমার কেমন দেখাচ্চে, আমি আপনার বেশে আপনি 

মোহিত হচ্চি। আহা! সেই নবীন তাপষ-জননী দিবা- 

যামিনী কেবল জগদীশ্বরের ধ্যান করেন,-আমি এই উচ্চ 
আল.ংসের উপর বসে, দেই ছুঃখিনী তপন্থিনীর ন্যায় একবার” 
নিশ্মালচিত্তে চিন্তামণির ধ্যান করি। আল্ ষের উপর উপবেশনানত্তর 
চক্ষু মুদ্রিত কবিয়। ধ্যান ) 

| বিজয়ের প্রবেশ । 

বিজ | (খত) কি মনোহর ৰপ! কি অপুর্ব শোভা ! 
ভূষিত নয়ন! জীবন সার্থক কর, বড় ব্যাকুল হয়ে- 

ছিলে । আহ]! প্রাণ আনার আর ভিতরে থাকতে 

পারে না,দ্বার মোচন কর বলিয়া, বক্ষে সজোরে প্রহার 

কচ্চে। প্রাণ! সেই খান হতেই দর্শন কর. সেই খাঁন হতেই 

পরিতৃপ্ত হও। কামিনী তপন্থিনীর বেশ ধারণ করেছেনঃ 
কামিনী পদচুন্বিত-কেশে জট। নিল্মাণ করেচেন, কামিনী 
পিক্গলবস্ত্রে গাছের বাকল প্রস্তত করেছেন, ঘাটের আল্সে 

কামিনীর বেদি হয়েচে। আহা! এবেশে কামিনীর লোক্ষা- 

তীত বপ লাবণ্য কি রমণীয় হয়েচে ! রাজার উদ্যানে কামি: 

নীকে যেকপ দেখেছিলেম, তার শতগুণে সুন্দরী দেখিন্ডেছি. 

আহ! কামিনী যেন স্বরং আরাধন। মুর্তিমতী হয়েচেন। 

কামিনীর এ ভাবের ভাব এক? সেই গোলাপ্টি কামিনী 

কেশের উপর রেখেচেন, আমি এই কামিনী-ঝাড়ের অন্ত- 

রালে দীড়ায়ে কামিনীকে দর্শন করি, ভাব গতিকে ভাব বুঝতে 
পারবো । ( কামিনীব্াড়ের পার্খে দণ্ডায়মন ) 

কামি । আহা! তপস্থিনী, সেই ছুঃখিনী তপন্থিনী দিন 

যামিনী এই ৰূপ ধ্যানে রত থাকেন। আহ! তার মন ৩৩ 

শাস্তিমলিলে ভাসতে থাকে | (শীখনিঙ্াস) জগদীশ্বর !-_-রে 
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অবোধ হৃদয়! রেক্ষিগু মন! রেপাগল প্রাণ! কার জন্য 

ব্যাকুল হতেছ? মন্ুষ্যকুলে জন্স গ্রহণ করে দেবতাকে বাঞ্ন। 

কর] পরিতাপের কারণ । আ্রমত অসঙ্গত আশ] কখন করো 

না। তিনি মন্ষ্য নন। জননী দেখিবা মাত বলেচেনঃ 

তিনি ব্রহ্ম লোক পরিত্যাগ করে তপস্বিবেশে জরমণ করিতে” 

ছেন, আমি সেই সময় একবার তার মুখমণ্ডল দেখিতে ইচ্ছ 
কর.লেম, লজ্জায় মুখ উঠ্লেো। না। হে গোলাপ ! (মস্তক হইতে 
গোলাপ কুল গ্রহণ) ভোমায় কে চয়ন করেচে2 তোমায় কে 

হাতে করে আমায় দিতে এসেছিল? তুমি তার করকমল 

স্পর্শ করেছ । আহা! তুমি যখন সেই পঞ্মহস্তে অবস্থান 

করিতেছিলে, আমি দেখলেম' গোলাপে গোলাপ বিরাজ 

কচ্চে। গোলাপ, তুমি মলিন হচ্চো কেন£ তুমিও কি 

সেই তেজঃপুখী ভাপমকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েচ 9 

তোমার প্রাণও কি তিনি অপহরণ করে গিয়েচেন? তোমার 

মনও কি কাননে কাননেতার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে 2 তোমার 

চিন্তও কি সেই ছুঃখিনী তপস্থিনীকে ম। বলে ডাকতে ব্যগ্র 

হয়েচে? নতুবা তুমি সেই দেবায্মাকে দর্শনাবধি এই অভাগিনীর 
ন্যায় শুক্ক হচ্চে! কেন? গোলাপ ! ভোমার আশা নীতিবিকুদ্ধ 

*শয়১”্ফুলের দ্বারাঈ দেবারাঁধনা হয়, আমার আশ", বিপর্যয় । 
বিজ । €শ্গত। আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিতেছি, না 

কামিনীর অমৃত বচনে অন্তঃকরণ পরিভৃপগু করিতেছি । কাঁমি- 
নীর চিত্ত কি সরল, কামিনীর স্বভাব কি উদার, কামিনীর 

প্রণয় কি পবিত্র”_কোথায় রাজরাণী, কোথায় তপস্ষিনী, ঢ. 

কোথার স্বর্ণ নিংহাপনে উপবেশন, কোথায় পর্ণ কুটীরে বাম; 
কোথায় সম্তান্ত মহিলামগুলীর উপর আধিপত্য, কোথায়, 

ভুঃখিনী চিপস্থিনীর সেবিকা! মন! স্থির হও, বীগাপাণি 

আবার বীণা হস্ত দান করেচেন 
৮ 
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কামি | গোলাপ,-তুমি আমার মনোরঞ্জীন' তোমায় 

দেখিলে আমি চরিতার্থ হই, তোমায় দিয়ে আমি মানস- 

মন্দিরে নবীন জটাধারীর পুজা করি, তিনি প্রসন্ন হয়ে অধি- 

_নীকে দেখ//দেবেন | (চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ফুলপ্রদান।) কই গোলাপ! * 
দেবত। প্রসন্ন হলেন না, আর কোন্ ফুল দিয়ে তার অঙ্ছিন! 

করি। 

' কে তোষে কুশ্ধম কুলে তপস্বীর মন ? 
বিজয় | প্রকাশে) 

কামিনি, কামিনী ফুল তপন্থি রমণ | 
কামি । লজ্জায় নঅমর্শী । 

বিজয় | কামিনি, তোমার মুখ চন্দ্র দর্শন করে অৰধি 
আমি পাগলের ন্যায় জমণ করিতেছিলাম । তন্ন! হয়ে 

ভাবিতে ছিলাম, কি প্রকারে ' আর একবার তোমার মুখকমল 

নয়নগোচর করবো | কামিনিঃ একাগ্রচিত্তে আশা করিলেই 

আশার সুপার হয়। 

কামি । এ আমাদের খিড়কির সরোবর-- আপনি 

এখানে এলেন কেমন করে 2 

বিজয় | বিধুমুখি, তোমার জননী আমাকে আঙ্তে 

বলেছিলেন । তিনি আমার মাতার ছঃখের কাহিনী শুনিবার 

জন্যেই আমাকে আস্তে বলেছিলেন্, আমি সেই কাহিনী 

বলৃতে যত হোক্না হোক. তোমার মুখ-কমলিনী দেখতে 

তোমাদের ভবনে আস্তেছিলেম | বাটীর অনতি দুরে শ্রবণ 

কর. লেম, তোমার জননী ও আর আর সকলে রাজবাটা গমন 
করেছেন, শুনে একেবারে হতাশ হলেম, ইতি মধ্যে জানতে 

পার.লেম। তোমার শরীর অনুস্থঃ তুমি বাটীতে আছ, আরও 

জান্লেম, পন্মিনীনাথ যখন পদ্মিনীর লিকট হইতে বিদায় 
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গ্রহণ করেন, সেই সময় তৃমি এই সরোবরতীরে ভ্রমণ করে 
বেড়াও, এই জনেই আমি এখানে আগমন করিচি। 

কামি। এযে আমাদের খিড়কির পুকুর, এ বাগানে 

'তে। কখন পুরুষ আসে না? আপনাকে এখানে দেখে, আমার 

গা কীপুচে। 

বিজয় । কামিনি, গা কাপবার কোন কারণ নাই, তপ- 

স্বী'র| বনবাসী, বনচর নত্ব, তার! অপদ্দেবতাঁও নয়, দেবত্তাও 

নয়। 

কামি | হে জটাধারী, সে বিবেচনায় আমার কলেবর 

কম্পিত হচ্চে না। এখানে পাছে আপনাকে দেখে, কেহ 

কুবচন বলে। 

বিজয় । কামিনি, যে ধা বলুক, বিচার করে বলবে, 
আমি রাজরাণীর কাছেও আসিনিঃ রাজকন্যার কাছেও 
আমিনি, কোন গুহস্ক অবলার নিকটেও আসিনি, আমি 
আমার সহধশ্মিণী নবীন তপস্ষিনীর নিকট এসেচি। 

কামি | (ঙ্গগত) কি লজ । ! অবনতমখা) রী 

বিজয় । হে তপস্থিনি' খদ্যপি চঞ্চল তাপস আপনার 

কোন অসম্মান করে থাকে. আপনার ধন্ম বিবেচনা করে ক্ষমা 

করুন। 

কামি | তাঁপসদিগের মন সরলার পুর্ণ : তার। কখন 

কাহারে অসম্মান করেন না। 

বিজয় | কামিনি! আমি তোমার চিত্তের ভাব অবগত 

হইচি : আমার অন্তঃকরণের কথ শ্রবণ কর--তোমার মধুর 

শ্বভাবে, তোমার স্থশীলতায়,। তোমার অকৃত্রিম প্রণয়ে, 

তোমার অলৌকিক সৌন্দর্যে, আমার মন মোহিত হয়েছে, 

আমার এতীর্থ পর্যাটন কল্পন। দূরীভূত হয়েছে, "আমার মন 
ংসারাশ্রম সখ সম্পূর্ৰপে অনুভব করিতেছে, আমি স্থির 
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করিচি, যদি তুমি আমার জীবন পবিত্রকর, তবে আমি তপ- 

স্বীর আচার পরিহার করি, এবং আশ্রমবাসী হই। কামিনি! 

জগদীশ্বরের আরাধনা দকল স্থানেই সমান সম্পাদন হয়, 
ভ্রমব্শতঃ লোকে বলে, সংসারে থেকে জগদীশ্বরের আরাধনা 

হয় না। কামিনি, তুমি আমার সহধর্ট্মিণী হলে ধর্ম প্রুতি- 
পালনের সাহায়ত1 ব্যতীত ব্যাঘাত জন্মায় ন]। 

'কামি । হে তাপস, আমর! অরল1, অবলার প্রাণ অতি 

কোমল--আনন্দে অবলার মন একেবারে প্রকুল হয়, নিরা- 

নন্দে একেবারে অধঃপতিভ হয়ঃ আপনার অদর্শনে আমি 
উন্মাদিনী হয়েছিলেম. আপনার প্রসঙ্গে যদি কোন অসঙ্গত 
কথ। বলে থাকি, মার্জনা করবেন। আমি তপন্থিনীর বেশে 

ধর! পড়িচি, আমার মনের ভাব অব্যক্ত নাই-_-অধিনীর বাসনা 

সুনারে আপনার কন্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি, 

প্রভুর স্থখেই সখী, প্রভুর 'ছুঃখেই ছুঃখী: আপনি যখন 
তপশ্বী, আমি তখন তপন্থিনী; আপনি যখন সন্গ্যাসী, আমি 

তখন সম্ন্যাসিনী ; আপনি যখন গৃহী' আমি তখন গৃহিণী; 
আপনি যখন রাজ!, আমি তখন রাণী। 

বিজয় | স্থমধুর বচনে কর্ণকুহুর পরিতৃপগু হলে।। কা» 

মিনি! তোমার অধরদর্শনাবধি অবীর হয়েছিলেম । « * 

কামি 1 প্রাণবলভ--হে তাপস; আমি আপনার জন- 

নীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইচি, আমি আপনার বাম 
পাশে দাড়ায়ে, তাকে একবার মা বলে ডাকি আমার বড় 

ইচ্ছে। প্রাণনাথ ! তোমার নিকটে জননী তার ছুঃখের কথা 
বলেন না, তুমি পুরুষ, ত] শুন্তেও ব্যগ্র হও না, আমি 

ভার মনের কথ। বার.করে নিতে পারবো । 

বিজয় । প্রাণেশ্বরি! জননী তোমাকে দেখলে ব্মানন্দিত 
হবেল, তোমার কাছে তিনি কোন কাথাঁই গোপনে রাখ বেন 
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না। প্রাণাধিকে ! এখন কি প্রকারে আমর। প্রকাশ্য পরি- 

ণয়ের উপায় করি। জননী আমার, তোমার স্বভাব চরিত্রের 
কথা শুনলে পরম সুখী হবেন, তিনি কখন অমত করবেন 

না) এখন, তোমার মাতা পিত) কোন আপত্তি ন করেন 

তা হলেই দর্ধপ্রকারে স্থুখী হই। 

কামি । হৃদয়বলত, আমি যখন সে ভাবন। করি) তখন 

আমার আত্ম। পুরুষ উড়ে যায়| জননী আমার অতি বুদ্ধি- 
মতী, তার উদার স্বভাবঃ তিনি এঁহিকের স্থখ অপেক্ষা পর- 

কালের স্থখ বাগ] করেন; তিনি শারীরিক স্থখ অপেক্ষা মান- 

দিক স্থখ অনুসন্ধান করেন; আমার মত জান্তে পারলে, 

তিনি কখন অমত করবেন না। কিন্ত পিতা আমার, বামন 

পণ্ডিত মানুষ, আমাকে মহারাজকে দান করে রাজার শ্বশুর 

হবেন, এই আশাতেই আহ্লাদিত হয়ে রয়েচেনঃ এ মতবাদ 

শুনলে, আত্মহত্যা! করেন-কি, কি করেন, আমি তাই ভেবে 

কাতর হচ্চি। 

বিজয় | বিধুবদনি, আমি পাছে তোমার পিতার 

মনোছুঃখের কারণ হই । 
কামি । পিতাঃ মায়ের কথ। কখন কাটেন না, বোধ করি, 

মাশবিশেষ করে অনুরোধ করলে, অমত করবেন না--সে 

যা হয়, পরে হবে, প্রাণবলভঃ তোমার হস্তে প্রাণ সমর্পণ 

কর.লেম, তুমি ষেন কখন দাসীকে চরণ ছাড়া করোন|। 
বিজয় | পঙ্কজনয়নে! আমার ঝড় ভয়, পাছে আম। 

হতে তোমার নরল মনে কোন ব্যথ। জন্মে । শিহারারা 

কামি | প্রাণবল্পভ ! জননী বুঝি এফেচেন, আমায় 

বাড়ীর ভিতরে না দেখতে পেলে এই দিকে আস্বেন। 
বিল্লয় । আদরিণি! আমি তোমার কাছে বসে, সৰ 

ভুলে গিইচি, জামি কেবল অনিমেষ লোচনে এ মুখচন্দর 
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দ্বেথ্তেছি--কিস্তব আমার এক্ষণে বিদায় লওয়াই বিধি; 
এই অঙ্গুরী তোমার অঙ্গুলীতে দিয়ে যাই | 'অস্ররী দান) 

কাঁমি ! তোমায় মা আস্তে বলেছিলেন । 

বিজয় 1? কামিনি! নে কথা জোমার মনে করে দিতে 

হবে না, সেকথা আমার মনে গাথা র্য়চে” আমি কাল 

আবার আস্বে।-তবে যাই ! 

কামি | “যাই ” অপেক্ষা “আনি”? গুনতৈ বেশ । 
বিজয় | কামিনীব হস্ত ধবিয়।) তবে আঙি ( কিকিত গমন ) 

পশ্রাণাধিকে ! একটি কথ! জিজ্ঞাসা করে যাই, কাল কখন 

আস্বে ? 

কামি। কাল বিকেলে এসে1--জননী বুঝি আস্চেন-_- 

বিজয় /| আমিও চলেম, প্রেয়সি ! স্ব ফেলে যেতে 

সারিনে। শশিষুখি! প্রাণ রইল প্রাণের কাছে। 

[প্রস্থান । 

কামি । প্রাণনাথ বাগানের বার হন্ নাই, নন এর 

মধোই এত ব্যাকুল, এখন সমস্ত রাত্রি যাবে, কাল বমত্ত 

দিন যাবে, তৰে প্রাণনাথের দেখ! পাবেো। জননী শুনেকি 

বলবেন তাই ভাবচি; জগদীশ্বর বিপদ উদ্ধারের কর্তৃ] 1, 
।কিকিৎ গমন ) 

আজুরমার প্রবেশ | 

স্থরমা | হ'যা মা কামিনি, সন্ধ্যাকালে একাকিনী পুকু- 

“থ্বের ধারে বেড়াচ্ছে! 2 একে এই গাটা কেমন কেমন 'করেচে- 
ওম। একি বেশ হয়েচে, অবাক, ! 

| [ সলাজে কামিনীর প্রস্থান |" - 
আমি যা ভেবে ছিলাম তাই, জামি মলিকে মালতীকে 
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তখনি বলিচি, বিজয় কামিনীর শুভদৃষ্টি হয়েছে, পরস্পরের 
মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েচে । নাহবে কেন? অমন নবীন 

অপৰপ কপ দেখলে, কার মন না মোহিত হয়? বাছার 

যেমন বর্ণ তেমনি গঠন, কথা গুলিন মধুমাখা। শত্রমুখে 

ছাই দিয়ে আমার কামিনীরও মনিমনোহর কপ । যদ্দি 
আমার অনুধাবন যথার্থ হয়, তবে বিজয় কামিনীর বিয়ে দেব, 

কেউ রাখ্তে পার্বে না, পৃথিবী সুদ্ধ লোক এক দ্িকে,” আর 

আমি এক! এক দিকে-__কামিণী লজ্জায় কারো কাছে কিছুই 

বলে না, আমি আপনিই জিজ্ঞাসা করবে 1 আমার কামিনী 

রাজরাণী না হয়ে তপশ্বিনী হবে 2 তা মনে কলো আমার 

হৃদয় ষেবিদীর্ণ হয়| ত্ৃপস্বী কি আশ্রমবাসী হবেন নাঃ 

আমি কি ভার জননীর মত কত্তে পার বে! না! 

| ইতি নিষ্া স্তা । 

রণ 

তৃতীয় গভাঙ্ক। 

ই রতিকাস্তের শয়নঘর ॥ 

মালতী ও মল্লিকার প্রবেশ। 

মাল | তুই ভাই ভতরে ভিতরে এমন রঙ্গ করিচিষও 
কিন্ত, ভই একট] কাটাকাটি না হয়ে যে অম্নি অম্নি পিছ 
সুখের বিষয় । উনি যেরাগী জগদস্বা যে আত্ত ষাতা নিয়ে 
গেচে, তার বাপের ভাগ্শি। 

-. মক্তিঃ। মাগী যে গালাগালি দেয়, ভাব্লেমঃ, এই ঘাত্রায় 
কিছু হয়ে যায় বাক.। 
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মাল । আমি ওরে আজ্ সব্ খুলে বলি; এর একটা 

প্রতীকার করুন- _জানিকি ভাই, মেয়ে মান্সের চরিত্র চিনের 

কাগচ,জলের ছিটেয় গলে ষায়, কোন. দিন কে কিরটিয়ে দেবে। 
মলি । তা হলে আমোদ বন্দ হয়। 

মাল | ভাই, গৃহস্থের মেয়েদের এই আমোদে আপদ 
ঘটে । 

মলি! বোধ হয়, এ কাটার পর আর আস্বে ন।। 

মাল । পাগলের কিজ্ঞান জন্মায় ?-_রাজমক্ত্রী বটে, কিন্ত 

এক কড়ার বুদ্ধি নাই--পোড়ার ঘুখে। মিন্সে ভাবে, উনি 
রাজি হলেই অদ্ধেক কন্ম গোচালে।। 

রতিকান্তের প্রবেশ । 

সলি। সদাগর মহাশয়, জগদশ্ব] আপনাকে ডেকেছে । 

রতি । দা নিশ্বাস) শনিবারের আর চারি দিন আছে। 

মাল। কেন নাথ, তোমায় এমন দেঁকচি কেন, তুমি 
মলিকের কথায় উত্তর দিলে না, তোমার বিরস বদন হয়েছে, 

আমি কি কোন অপরাধ করিচি ! 

রতি । মালতি, তুমি সহজ্সর অপরাধ করিলেও আমার 

বিরস বদন হয় না_-যাতে আমি নিরানন্দ হইচিঃ ত। এত্তে ই . 

প্রকাশ হবে | পত্র দাম) 

মাল । এ যেরাজার মোহর, রাজার স্বাক্ষর ৷ 

মলি । দেখি, দেখি, (পত্র গ্রহণ) বরূস. ভাই. আমি পড়ি-- 
(পর পাঠ) 

সুপ্রতিষ্ঠিত গরতিকান্ত স্দাগর 

কুশলালয়েষু। 

রে হেতু* অপ্রকাশ নাই, যে, মহারাজ রমদীমোহুন রাজ- 

কার্য পরিহার পুরঃসর সতত নির্ভনে ক্ষিণ্ডের ন্যার রোদন 
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করেন, রাজকবিরাজ দক্ষিণরার ব্যবস্থ। দান করিয়াছেন, 

আরব দেশোঁভভব “ হেশদোল কুঁত্কু'তের ” বাচ্চার তৈল 
সেবন করিলে, মহারাজের রোগের প্রতীকরি হইতে পারে, 

অপ্রকাশ নাই যে, আরব দেশ ভিন্ন অন্য স্থানে হেশাদোল 

কুঁতৃকু'তের বাচ্চ। পাওয়া যায় না, অতএব তোমাকে লেখ! 

যায়, এই অনুমতি পত্র প্রাপ্তি মাত্র তৃমি আরব দেশে গমন 

করিবে, আর যত দিন হেশদোল কুঁত্কু'তের বাচ্চ। নাপ্প্রাপ্ত 
হও, ততদিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনি- 

বারের কর্ষযাস্তের পর তোমাকে এ নগরে যদি কেহ দেখিতে 

পায়, তোমাঁকে রাজবিদ্রোহী বলিয়! গণ্য করা যাইবে ইতি | 

বদি এ স্বাক্ষর মহারাজের হয়, তবে তিনি যথার্থই ক্ষিপ্ত 

হয়েচেন। 

রতি । আমার বিরস বদনের কারণ গুন্লে--মালতি, 

অমি তোমায় ছেড়ে কেমন করে এতদিনের পথ যাবে, আর 

ফিরি কি না সন্দেহ, হোদোল কুঁতকুতের নাম শুনিনি, 
হেদোল কুঁতুস্কুতে কোথায় পাবে? আমার সর্ধনাশের 
জন্যেই হো দোল কুঁতৃকুতের নাম হয়েছে | ' 

মলি | আমি ভোোদোল কু তৃকু'তের বাচ্চা দেখিনি, কিন্ত 
পা়ী দেখিচি + যদি বলো, আমি ধাড়ী হো দল কুত্কু তে ধরে 
দিতে পারি । 

রতি । মল্িকে, এ কি তভামাসার সময়--কারে। সর্দম নাশ, 

কারে। পরিহাস । যার নাম কেহ শুনিনি, তুমি ভার ধাড়ী 
ধরে দিতে পারে! ॥ লিন. 

মলি। যথার্থ বলচি, আমি হেোশাদোল কুত্কুঁতে 

দেখিচি, হোদোল কুঁত্কু'তের উপদ্রবে পাড়ার মেয়ের! 

“ঘাটে ফেতে পারে না। 
ঙ 

মাল। মলিকে বাবলচে মিথ্যে নয়। 
৯ 
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রতি । তুমিও বিদ্রপ কত্তে লাগলে । 

মাঁল । আমি যখন তোমার দুঃখে আমোদ কচ্চি, তখন 

অবশাই কোন কারণ পাক বে। 
মলি | ষদাগর মহাশয় আমার কাছে নিগৃঢ কথা শুমুন 

মন্ত্রী জলধর ঘাটের পথে আমাদের ত্যক্ত করেন, আমা- 
দিগের দেখে হাসেন, গাঁন করেন, কবিতা আওড়ান, আমর 

তাকে' জব্দ করবের জন্যে মিছে মিছিরাজি হয়ে, তার বৈটক 
খানায় যেতে স্বীকার করেছিলেম, তার পর জগদন্বাকে 

আমাদের বদলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার পর যা, তা তুমি 
জাঁন। এক্ষণে মন্ত্রী মহাশয় তোমাকে কোন রকমে বিদেশে 
পাঠায়ে দিয়ে, মালতীর উপর উপদ্রব করবেন। রাজ! 
মনস্তাপে অধীর হয়েচেন, ষে য। লয়ে যায়, তাই স্বাক্ষর 
করেন। এ অনুমতি পত্র মন্ত্রী করেচে, রাজ! কিছুই 
জানেন ন:। | 

রতি ॥। বটে, বটে, আমি এখনি সেই নাদাপেটার মাত। 
কাটুবে, ন! হয়, ভাতে মহারাজ প্রাণদণ্ড করবেন । 

মাল ।. তুমি এমন উতল; ভুলে, হিতে বিপরীত হয়ে 
উঠ্বে। আমরা য| বলি, তাই করো, রবিবারে রাজাজ্ঞাও 
পালন হবে, নন্্ীও শাশিত হত্রে। ্ঃ ২ 

রতি 1 মালতী মলিকে মিলে জাক।শের টাদ' ধন্তে পারে, 

জে দোল ঝুঁত্কু'তে ধরবে, আশধ্য কি,কিন্ত দেখ যেন 
কেহ আমার মস্তকে হস্ত ক্ষেপ না করে। 

- মলি । তোমার কোন ভন্ন নাঁই। তুমি একখানি 
লোহার খাঁচ: প্রস্তুত করো, আর সব আমরা করবে! ॥ 

মাল । খাঁচার দ্বারটি খুব বড় হফ, যেন মানুষ অক্রেশে 
যেতে আসতে পারে। ভি ৯ 

রতি । বুঝিচি, বেশ পরামশ্শ কষেচ, আমি কালই খাচা 



গর্ভাঙ্ক | দ্বিতীয় অঙ্ক । ৬৭ 

এনে দেবো, কিন্ত রবিবারে হোদোল কুঁতূকুঁতে না পেলে 
আমার নিস্তার নাই। 

[রতিকান্তের প্রস্থান । 

মাল । ওলে।, রাজার বিয়ের কি হলো? 

মল্লি | কামিনী কাজ. গুটিযেছে, এখন খ!করেন জগদস্বা । 

মাল | যণার্থ কথ। বলত কি, কামিনী যেমন মেয়ে, 

তপস্বী তেমনি পাত্র, আমার মদ “ময়ে থাক তে, আমি 

বিজয়কে দান কত্তেম। 

মলি । মেয়ে নাই, মেয়ের মাকে দান কর । 

মাল । মলিকে, তুমিই ন। বলে ছিলে, আপনার মন 

দিয়ে পরের মন জানা যায় । 

মলি ॥ হায। তোমার গল পরে বলতে গিয়েছিলেম। 
মাল । স্থুরমার আর ছেলে পিলে নাই, বিজয় যদি 

এখানে ভরাভর দেয়, তা হলে বিয়ে দিলে ক্ষতি নাই । 

মল্লি । ন|ভাউ, ত1 হলে কামিনীর সুখ হবে না, ছব- 

জামায়ে ভাতার কেমন যেন ভাই ভাই ঠেকে । 

মাল 1 সুরমার আর কেহ নাই, কাজেই জামাহ ঘরে 

রাখতে হবে। 

অলি । $ষ] হক. ,এখন দ্রুই হাত এক হলে আমি বাঁচি, 

কামিনী মাগখেগে। ভাতারের হাত হতে রক্ষা পায়। 

| উভয়ের প্রস্থান । 
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প্রথম গর্ভাঙ্ক 

বিদ্যাঁভৃষণের বাদীর প্রান । 

বিদ্যাভৃষণ এবং সুরমার প্রবেশ | 

স্থর |! তোমার মত নিষ্ঠর হৃদয় আর কারো নাই, 

তোমারি মান, বাড়লো, মেয়ের কি স্থখ হলো]! 
বিদ্যা । স্থরমে» তুমি এমন বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা 

বল্যে, মেয়ের সুখের সীম! নাই--লোকে মেয়েকে আশীব্বাদ 

করে, রাজ্যেশ্বরী হও, ব্ুক্তার মালা গলায় দাও, পাটের শাড়ী 
পরিধান করো+ পাঁচ জনকে প্রতিপালন করো, যাহ! উলেখ 

করে মেয়েরে লোকে আশীব্বাদ করে, আমি কামিনীর 

জন্যে সেই সকল সংগ্রহ করিচি, আরে মেয়ের সুখ হলো না। 
স্বর । তোমায় আমি আর কত বুঝাবো, তোমার মত 

যার বয়স, যে অমন জগদ্ধাত্রী বড় রাণী সত্ব আবার বিয়ে 

করেছিল, যেভ্রমেও একবার বড় রাণীকে দেখতে না, ষে 

অবশেষে স্ত্রী হত্য। পুক্র হত্যা করেছে, সেকি কখন আমার 
কামিনীকে স্থুখী কন্তে পারে? তুমি ভঙটাচার্য ব্রাজ্ণ 

লোভেতে অন্ধ, কিসে কি হয়, কিছুই দেখ না,ঞ্রাজার নাম 

শুনেই উন্মন্ত হয়েচ, আমার কামিনী গালার চড়ি পরে মনের 

স্থখে থাঁক। 

ব্বিদ্যা । রাজ] আর ছুই বিয়ে করবেন না। 

সর । করুন আর না করুন, আমার,কামিনীকে পাবেন 

না-তোমার ভাঁবন| কি, যে বিষয় করেচ, দশটা সংসার 

প্রতিপালন হতে পারে ; দশট। পাঁচট। নয়, একটা মেয়ে” 
“তাকে কি তুমি পুষ তে পার্বে নাট একটি ভাল ছেলে দেখে 
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কেন বিয়ে দিয়ে ঘরে রাখ না, তুমি তা করবে নং, তা? কলে 

যে আমি সুখী হবে| 
বিদ্যা । আচ্ছা, আচ্ছ।_একট1 কথা বলছিলাম কিঃ 

রাজা অতিশয় ব্যগ্র হয়েচেন | 

স্থুর | বড়রাণীকে বিয়ে করবের সময়ও ওমনি ব্যগ্র 
হয়ে ছিলেন-_তুমি আর ও কথা কেন তোলো, ছুটে। ছুটো 

মেয়ে যে বরে খেয়েছে, মাওড়া মেয়ে নইলে, সে বরের বিয়ে 

হয় না। 

বিদ্যা । আমাকে লোকে দেখলেই, বলে বিদ্যাভূষণের 
সার্থক জীবন, রাজশ্বশুর 'হলেন। 

স্থর [ তুমি রাজবাড়ী যাচ্ছে৷ যাও, আমায় যদি অমন 

করে জ্বালাও, আমি এই দণ্ডে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী যাৰোঃ 
তার! আমাদের ছুজনকে খেতেদিতে পারবে, পেটে স্থান 

দিয়েছে, হাড়িতেও স্থান দিতে পারুবে। 
বিদ্যা । আমি চল্যেষ--তবে মন্ত্রীকে বলিগে, ব্রাঙ্গণীর 

মত হয় ন', অন্য কোন মেয়ে এনে রাজমহিষাী করো, মেয়ের 

অভাব কি, কত কত দেবকন্য! উপস্থিত আছে। 

স্বর । তুমি আমায় যেমন ত্যক্ত কচ্ছো, তুমি দেখবে, 

মায় জিজ্ঞাসা করবো না, বাদ করবে! না, আমি সেই 

তপস্থীর সষ্টে কামিনীর বিয়ে দেবো । 

বিদ্যা । না, না, সহসা সেট] করে| না, সে তপস্বী নয়, 

তাঁকে আমি দেখিচি১ সে হাঘরেদের ছেলে-আমি আর 

কিছু বল্বে! ন| ; আমি চল্যেম | 

[ বিদ্যাভূষণের প্রস্থীন | 

* স্থুর। লঙ্জাবনতঘ্বখী কামিনী আমায় স্পষ্ট কিছু বলোন 

না, কিন্ত আমি বাছার অন্তঃকরণের ভাব জানভ পেরিচি 3 



৭5 নবীন তপত্বিনী নাটক । [প্রথম 

জগদীশ্বর ! কামমী আমার হদয়াকাশের এক মাত্র শশধর, 

তোমার কৃপায় কামিনী যেন যাবজ্জীবন স্থখী হয়, বিজয় যেন 
আশ্রমবাসী হত্তে অমত ন। করেন। 

কামিনীর প্রবেশ । 

কামি | মা আমি একটি কথ] বলি, কথাটি শুনবেন তো, 

রাগ করবেন না তে 2 ৃ 

স্থর । তোমার কোন্ কথায় আমি রাগ করিচি মা। 

কামি | মাঁ, নাপ তেদের শৈল ৰেলে পাতরে ভাত খায়, 
আমি বলেছিলাম, শৈল যদি ভাল পড়! বলতে পারো, 

তোমায় একখানি থাল দেবো ; মাঃ সেই দিন হতে সে এমন 

মন দিয়ে পড়চে, ছুই মাসের মধ্যে এক খানি পুস্তক সার 

করেছে, হখ। মা তাকে আমার ছোট থাল খানি দেব 2 

স্থর 1 হৃযাম। কামিনি, এই কথার জন্যে তুমি এত তাঁত 

হয়েছিলে-সে থাল খানি তোমার মাম! আদর করে ধিয়ে 

ছিলেন, সে খানি তুমি শ্বশুর বাড়ী নিয়ে ষেও, তার চেয়ে 
আর একখানি ভাল থাল্ তাকে দাওগে। 

কামি । তবে যেথাল খানি রথের সময় কিনেছিলাম, 

সেই খানি দিইগে-_দেখ্মা, শৈল এমন মিষ্টি কথ কুয়, 
এমন কখন শুনিনি, শৈল যেন পটের ছবিটি, সাত বছরের 

মেয়েটি বাড়ীর কত কাজ করে। 

স্থর | কামিনি, তোমার কাছে এখন কটি মেয়ে পড়েমা? 

কামি | স্থলোচন। শ্বশুরবাড়ী গেছে, এখন পাঁচটি 
মেয়ে পড়ে, স্থলোচন৷ শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় আমার ভ্ভাল 
শখুড়ী খান তারে দিলেম, স্থলোচন! কত আহ্লাদ কলো, 

স্থলোচনার ম। কত আশীর্বাদ কণ্ডে লাগলো, দেখ মং, এলী 

ছুঃখিনা,পুরাঁণ শ!ডী খানি পেয়ে এত আহ্লাদ 



নস 

গর্ভাঙ্ক? তৃতীয় অস্ক। ৭১ 

স্বর 1 স্ুলোচন! তোমায় মা বলে ডাকতে। 

কামি । স্ুলোচন! মা বলতো, এরাও আমাকে ম। বলে 

ডাঁকে। 

স্থুর | 1 ঈষও হাস্য বদনে) মেয়ে শ্বশুর বাড়ী গেল, মার 
বিয়ে হলে! না, ও মা কামিনি, তোমার অঙ্গুলে এ অগ্থরী 
এলে। কোথ। হতে, এ যে অমুল্য নিণি_-€হপ্ত পাঁবণ কবির!) দেখি, 

দেখি-_ তোমায় এ অক্গুরী কে দিলে মা)? আমি যে এ 
আংটি তপশ্বীর হাতে দেখেছিলেম। তপক্সী দিয়েছেন 

নাকি? চুপকরে রইউলে যে বাছা--(বগহ ) তবে আর বিবা 
হের বাকি কি 2 (প্রকাশ) এত সাধারণ লোকের আভরণ নয়, 

তপস্বীর তনয় এমন অন্ুরী কোথায় পেলেন 2  অন্পীয় গ্রহণ 
কবিয়। অবলোকন ) 

বিজয়ের প্রবেশ । 

স্বর। এস, বাব! এস । 

বিজ । মা গো, আমি কাল এখানে এসেছিলেম, আপনি 

রাজবাড়ী গমন করেছিলেন । 

স্বুর। বাবা, তা আমি জাঁলতে পেরেচি। 

বিজ। মা, তোমার কামিল তাপসের যথেই অতিথি 

সৎকার করেছিলেন ; মা, আমি কামিনীর অতিথিসৎক1রে 

পরিভৃ'গু হইচি। 

স্থর । বাছা, আমার কামিনী তোমাকে অস্থুখী করিনি 

তার প্রমাণ এই ( অগ্নরা প্রদর্শন ) 

কামি । মা? আমি বালিকাদের কাছে যাই। 

[ ইতি নিষ্কান্ত। । 
খাল 

নী 

স্ “সুর | বাছা, ভোঁমার মত স্থপাত্র পাত্রে কন্যা! দান ক 

প্রাণ প্রফুল হয়; বাছঠি কামিনী আমার এক মাত্র সন্তান, 



খই নবীন তপস্থিনী নাটক । [ প্রথম 

কামিনী তোমার দেবতাবাঞ্চিত ৰূপ গুণে মোহিত হয়ে, 
ব্রাজনিংহানন পরিত্যাগ করে, তপস্থিনী হয়েচেন £ আমি 
তাতে অতিশয় সুখী হয়েচি, কিন্ত বাছা» আমার এক ভিক্ষা, 
[ছ1. তুম তার স্থসার করিলেই কৃতার্থ হই। 

জী 
এ 

| জননিঃ বোধ করি কামিনী আপনাকে সকল পরি- 

চয় দিয়েচেন | 

স্থর । না বাছা, কামিনী আমায় বিশেষ কিছুই বলেননি, 
কিন্ত কামিনীর মৌনভাবঃ লজ্জা, নজ্মুখ' তপস্থিনীর বেশ, 

আর এই অঙ্গুরী, আমাকে সকল পরিচয় দিয়েছে । 
বিজ। ম'* আমি কামিনীর স্ুুখসম্পাদনে দীক্ষিত 

হলেম, আপনি যে অন্তমতি করবেন? আমার দ্বারায় তৎ- 

ক্ষণৎ সম্পার্দিত হবে 

স্থুর। বাবা, কামিনী-কমলিনী তোমার হাতে অর্পণ 

করিচি তুমি কামিনীকে বনে নেগেলেও নেষেতে পার, 

বিদেশে নেগেলেও নেষেতে পার, সাগর পারে নেগেলেও 
নেষেতে পার, কিন্ত বাছা! আমার ইচ্ছে এই, তোমার জননীর 
মত করে তুমি আশ্রমী হও, হয় এই দেশেই বাস করঃ নয় 

তোমার পিতৃ পিতামহের দেশে বাস কর' বাছা তুমি যে 

বত্ব কামিনীকে দান করেচ তোমার জননী কখনইণজন্স-' 

তপস্থিনী নন। 

বিজ | মণ? আমার মা আশ্রমে থাকতে স্বীকার করেছেনঃ 

কিন্ কোথায় বাঁস করবেন তার কিছুই স্থির নাই, হয়ত ব! 
এখানেই থাকা হয় । 

স্থর। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়,ক, বাছ। আমি আজ 

চরিতার্থ হলেমঃ কামিনীর কল্যাণে তোম। হেন তেজস্প,% 
তাপসের ম। হলেমঃ এস কামিনীর পড়া শোনসে । ২ 

“ উভয়ের প্রস্থান। 

মি 



গর্ভান্ক ! ভৃতীর অস্ক। ৭৩ 

য়গভা 

কাঁমিনীর পড়িবার ঘর । 

আসীন! পঞ্চবাঁলিকা, কামিনীর প্রবেশ । 

কামি। ওম শৈল, দেখ কেমন থাল তোমার জন্যে 

গ্রনিচি, তৃমি ভাল করে পড়তে পাল্যে তোমার বিষয়ের 

সময় তোমায় সোগার দিতি দেব! তোমরাও বেশকনে 

পড়ে, ম! বাপের কথা শুনো, কারো গালাগালি দিও না, 

মিষ্টি করে কথা কইও, আজ তোমাদের রাঙ্ষাশাড়ী পরযে 
দিইচি, আমি তোমাদের বিয়ের দময় এক এক খানি 

সোণার গরনা দেব। (খালদান) কবিত। গুলি তোমাদের 

মনে আছেত ? তোমরা বেশ করে পড়ে।। ম্বেগত) মা আমার 

আনন্দময়ী, রাগ কর! দুরে থাক্, মা আমার কার্ষ্যে পরম 
সুখী হয়েচেন। গ্াণেশ্বর উটানে এসে দাড়য়েচেন "যেন 
স্র্যযদের নেবে এসেছেন । জননী '্অশ্পমর্তি করিলেউ' স্ীবি- 

ভেশ্বরের সঙ্গে পর্ণকুটীরে শিয়ে ছুঃখিনী তপস্বিবীকে মা 
বলে জীবন সার্থক করি । 

|] বিজয়ের সহিত সুরমার প্রবেশ ! 

বিজ। এষে অপুর্ধ পাঠশালা, আহা! যেন স্বয়ং 

মুর্তিমতী সরন্থতী বিদ্যাদান কচ্চেন্। 

স্থুর। কামিনী আমার যেমন বিদ্যাবতী, বিদ্যা তরণে 

তেমনি বত্ত্রবভী | বিজয়, বাব! বালিকাদের পরীক্ষা কর, 

কামিনী যে কবিত1 শিখরেছেন তাই জিচ্ছাস। কর । 

* প্রথয়]। কামিনীর ম', কামিনীর মা, মা আমারে এই 

থাল খানি দিয়েচেন্।* 
ও 



৭ নবীন তপত্বিনী নাটক । | দ্বিতীয় 

স্থর) তোমার কোন, মা 2 

প্রথমা । কামিনীমা, এই মা, কোমিনীর অঞ্চল ধার) 
স্গুর। তোমরা খুব স্থুখে আছ, মায়ের কাছে লেখা 

পড়. শিখ্চে। | 

[ইতি প্রস্থিতা। 
বিজ । রাঁম না হতে রামায়ণ--প্রেয়সি, তোমার স্েভের 

পরিলীম] নাই, প্রাণাধিকে, তোমার তনয়ারা আমারও 

ন্সেহের পাত্রীঃ আমি বালিকাদের কবিতা জিজ্ঞাস করি । 

কামি। জীবিতেশ্বর, প্রতিবাসী বালিকার আমায় বড় 
ভাল বাসে, আমিও ওদের শ্বেহ করি সেই জন্যে ওরা 
আমায় মা, ম1' বলে। 

বিজ। আমি তত বুঝতে পেরিচি, তার প্রমাণের 

আবশ্যক নাই: তুমি ওদের গর্ভধারণী কেহ বিবেচন] 
করেনি। | 

কামি । এবিষয়ে পুরুষদের স্ুুৰিবেচন। খুব আশ্চর্য্য । 

বিজ । তোমার নাম কি? 

প্রথম! | আমার নাম শৈল ) 

বিজ । একটি কবিতা বল দেখি 2 

গ্রপম ৷ কামিনীর কথা! শোনে তারে বলি পাতি, ' 
পতিপায় থাঁকে মন তারে বলি সতী । 

বিজ । এ কোন্ সতীর রচগ্গা-_- তোমার নাম কি ? 
ছ্বিতীয়। । আমার নাম বিরাঁজমোহিনী | 

বিজ । তুমি কি কবিত| জান ? 

দ্বিতীয়া ৷ ধর্ম করি পরিণামে পাঁবে নারায়ণ, 
নিরয়ে বমতি হবে পাপে দিলে মন 1. . 

বিজ | ' এ কোন্.ধার্িকের রচন1-তোমার নাম কি 2 
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তৃতীয়া | আমার নাম চন্দ্রমুখী । 
বিজ। তুমি কিছু বল্তে পার? 

ভূতীর! ৷ চিনে দিও মন, চিনে দিও মন, পুরুষে চিনে 
দিও মন, 

আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন। 

বিজ । এ কোন্ জহরির রচন1- তোমার নাম কি? 

চতুর্থ । আমার নাম অভয় । 

বিজ | তুমি একটি কবিতা বল দেখি? 

চতুর্থ । নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই; 
গ্লাছে তুলে দিয়ে বধু, কেড়ে নিলে মই । 

বিজ | এ কোন্ বিরহিনীর রচন1--তোমার নাম কি 2 

পঞ্চম । আমার নাম হেমলতা। 

বিজয় | তুমি কি কৰিত। শিখেছ ? 

পঞ্চম । স্বামিমুখে মন্দ কথা, সাঁপিনী দশন, 
ফুঁটিলে মানিনী মনে, অমনি মরণ! 

বিজ | এ কোন্ মানিনীর রচনা-তোমর। উদ্ধম পরীম্ণ 
দিয়েচ,ঃ তোমর! আক্ত বাড়ী যাও? প্রেয়সি, তুমি না বল্যে 

বালিকার] বাড়ী যেতে পারে ন|। 
কামি । শৈল, বেলা শেষ হয়েছে, তোমর। আজ বাড়ী 

বাও। 

[ বালিকাদের প্রস্থান । 

বিজ । তোমার জননা সাক্ষাৎ অন্নপুর্ণঃ তার দয়ার 

সীমা নাই, বনের তাপস্কে এমন অমরাবতীর এশ্ধ্য দান 

কল্যেন, এক্ষণে তোমার পিতা অনুকূল হলেই সন্জল মঙ্গল 
চি 

হয়। 
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কামি | মাতার মতেই পিতার মত। এখন আমি মাকে 

বলে তোমার সঙ্গে একবার পর্ণ কুটীরে যেতে পাল্যে বাঁচি, 
তোমার ছুঃখিনী জননীকে ম! বলে চিত্ত চরিতার্থ করি। 

বিজ । আমার নিতীস্ত বামনা তোমাকে একবার 

আমার ছুঃখিনী মাতার নিকট লয়ে যাই, তোমায় দিয়ে তার 

মনস্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা] করি-_আহা! এত যে ছুঃখিনী 

তোমায় দেখলে তিনি আনন্দে পরিপুণ হবেন ; প্রণয়ি নি, 

তোমার ষদাপি মত হয় আজি তোমায় লয়ে যেতে পারি; 

অধিক দুর নয়, আবার তোমায় বাড়ীতে রেখে যাই । 
কামি । প্রাণনাথ, তোমার সঙ্গে তোমার জননীকে 

দেখতে যাৰ তাতে আবার দুর আর নিকট কি? পতির হস্ত 

ধারণ করে সতী অক্লেশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্তে পাঁরে-_ 

ভূমি বসো, আমি জননীকে জিজ্ঞাষ। করে আমি । 
( কামিনী প্রস্থিতা | 

বিজ । জননী আমার চিরছুঃখিনী, আমি কতদ্দিন্ 
দেখিচি আমার মুখচশ্বন করেন আর তার চক্ষে জল ছল্ 

ছল করে, কখন লোকালয় যাঁন ন, কারে! সঙ্গে কথা কন্না, 

আমায় কাছ ছাড়! করেন না। কামিনীর যে নিশ্মীল চিত্ত, 

যে মধুর বচন, ম। আমার, কামিনীকে দেখে এবং কামিনীর 
কথা শুনে মোহিত হবেন--ম! বলেচেন আমার বয়স হলেই 

আশ্রমে বাস করবেন । 

কামিনীর প্রবেশ । 
বল বল বিধুমুখিঃ শুভ নমাঁচারঃ 

যেতে বিধি দিয়াছেন জননী তোমার ? 
কামি ! মনে করে যাইলাম জিজ্ঞাসিব মায় ₹ - 

_. মনোভাব রসনায় এলন। লজ্জায় ! 



খর্ভাঙ্ক ] তৃতীয় অন্ক। ৭৭ 

বিজ । কি লাজ মনের ভাব বলিবারে ময়? 

কামি | যাই তবে তাঁর কাছে আমি পুনরায় । 

আ্গরমার প্রবেশ । 

সুর ॥ কি বল্তে শিয়েছিলে মা কামিনি? হাযামা, 

আমি চি তোমার সতৃম।, তা আমায় সকল কথা ভয় ভয় 

করে বলে! 2 

কামি । দেখ মা, সে দিনে সেই বাগানে কেমন বল্যেন, 

ছুঃখিনী তপস্থিনী দিবা! যামিনী নয়ন মুর্দত করে জগদীশ্বরের 

ধ্যান করেন। 

স্থর । হা ম; কামিনি, তুমি তপস্থিনীকে দেখতে 

যাবে? 

কামি । অনেক দূর নয়), আমায় আবার রেখে যাবেন। 

স্থর | তা আজ থাক্ তার মত জিজ্ঞাস করি তখন 

কাল হর পরশ্ব হয় যেও, তার মত হকু ন1 হক্ তুমি স্থচ্ছন্দে 

বিজয়ের সঙ্গে যেও, তাতে কোন দোষ নাই। 

বিজ /| আপনি বেশ কথ! বলেছেন, তার মত জিজ্ঞাস! 

কর। খুব উচিত, তার পর কামিনীকে আমার চিরছুঃখিনী 

জন্গনীর কাছে লয়ে যাব। আজ যাই। 

[ বিজয়ের প্রস্থান । 

কামি | হা মা, মালতীর স্বামী নাকি আরৰ্ দেশে 

কিসের ছানা আনতে যাবে, মালতী নাকি বড় ছুঃখিত হয়েছেঃ 

হয মা! তাদের বাড়া যাৰে £ 

স্বর । আমি বাছা আর যেতে পারিনে, তুমি শৈলকে 
লজ রে যাও। 

| । কামিনীর প্রস্থান 
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আহা, কামিনী যে দিন বিজয়কে বিয়ে করবেন, কামিনী 

শত শত রাণীর অপেক্ষাও স্থুখী হবেন। পরমেশ্বর আমার 

কামিনীর মনোমত বর জুট্য়ে দিয়েছেন । 

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ। 

বিদ্যা । দেখ, তোমারে একটা কথ! বলি, তুমি রাগ 
কর আর যাই কর, তোমাকে আমি স্পষ্ট একটা কথ! বলি, 
তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও, তুমি হাজার বিদ্যাৰতী 
হও, তনি হাজার স্ুবিবেচক হও) তুমি মেয়েমানুষ, তোমার 

দশ হাত কাপড়ে কাছ। নাই 
সর | কি বল্বে বলে এত ভূমিকার আবশ্যক কি? 

বিদ্যা | ন!, না, না, ভাল বোধ হচ্চে না, একি এর পর 

একট। জনরব হওয়ার বস্তাবন]--তুমি ও হাঘরে ছোঁড়াকে 
বাড়ী আস্তে দিও না, কোন দিন কি সর্বনাশ করে যাবে, 

ওর] অনেক গুণ জ্ঞান জানে, লোণ। বলে পেতল বেছে যায় । 

স্থর। কথার রকম দেখ--পাগল হয়েচ নাকি-অমন 

সোণার চাদ ছেলেও কার্তিকের মত কপ) লক্ষণের মত স্বভাব, 

ওকে হাঘরে বল চে1-_ 

বিদ্যা | হাঘরে নয়ত কি, ওর হাতের তেলোয় দেখতে 

পাওন। আলত। মাখান 2 

স্থর । যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাটনায় খোড়ে। 
তার হাতের তেলোর বর্ণই এ, তার আলত। দিতে হয় না, 

জব। ফুলে হিঙ্গল আর পদ্মকূলে অআ1লত।1 মাখালে, তাদের 

ৰূপ বাঁড়ে না । 

বিদা। | সর্বনাশ হয়েছে, একেবারে সর্বনাশ হয়েছে+-- 

হাথকে। ছোড়। তোমারে জাছ করেছে। শুনলেম একু মাগী 
হাথরে তার মা সে মাগী কারে সঙ্গে কথ] কয় না; লোকের 
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সর্বনাশ করবো, তার মনন্ঃ কথা কবে কেন 2 তোমাকে 

আমি বরাবর মান্য করে থাকি, কিন্ত এই বার আমার কথাটী 

রাখতে হবে--আচ্ছ। তুমি রাজাকে মেয়ে না দেও নাই 

দেবে, ও হাঘরের ঘরে দিতে পারবে নাতাহলে আমার 

জাত যাবে' আমায় একঘরে করবে । 

স্থর । আমি আটাসে খুকি নই; তোমার কোন বিষয়ে 
ভাব্তে হবে না আমি দেখিচি কামিনীর নিতান্ত ইচ্ে 
হয়েচে, তপস্থীকে বিয়ে করে, কামিনী এক প্রকার প্রকাশ 

করেচে, আমিও এ সন্বদ্ধে অতিশয় সুখী হইচিঃ এখন আমি 

তোমার কাছে ভিক্ষ| চাচ্চি, তৃমি এতে মত দেও । 

বিদ্য। | বল কি, বল কি, খেপেচ নাকি, খেপেচ নাকি, 

স্্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী । 
স্বর । দেখ, কামিনী অতি স্তুশীলা' বিজয় কামিনীর 

যোগ্য বর, আর বিজয়কে কামিনীর অতিশয় মনে ধরেটে। 

আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখিচি এ অন্বন্ধে বাধা দিলে 

কামিনী আমার এক দিনও বাঁচবে ন]। 

বিদ্যা । রাখ তোমার খাচবে না, রাখ তোমার বাঁচবে 

না, ভাল মান্সের কাল্ নাই, মন্ত্রীভায়। আমাকে শিখিয়ে 

দেচেন একটু চড়া ন| হলে জ্ীলোক শাদিতথাকে না তোমার 

মতে কখন মত দেব না, আমি য। ভালে বুঝবে! ভাই করবো, 

আমি কামিনীকে রাজাকে দান করবো, তুমি কে? তোমার 
মেয়েতে অধিকার কি ? 

স্থর । বটে, আমি কে, আগার মেয়েতে অধিকার,কি' 

তবে দেখ; মেয়ে নিয়ে সেই তণপস্থিনীর ঘরে যাৰ তবে 

ছাড়বে দেখিদ্দিকি তোমার মন্ত্রীভায় কি করে। সহজে 
হাত যোডু করে ভিক্ষ! চাইলাম তা দিলে না, এখন্ যাতে 

দাও তাই করবো (য্ছিতে অগ্রসব ) 
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বিদা। | ব্রাঙ্মণি১ রহস্য করিচি ; ব্রাহ্মণি, রহস্য করিচি : 

রাগ করে! না, যা বলবে তাই করবো । 

স্থর | লা আমি হোমায় আর কিছু বল্বে। না। 

[প্রস্ছান । 

বিদ্যা । ন্যাক্ডার আগুন কতক্ষণ পাকে, জলধর বল্যে 

একটু চড়া হতে, তাঁই চড় হলেমঃ এখনত আবার জল 

হইচি_-য[ই আবার সাস্তনা করিগে ; জানিকি যে রাশী যদি 
আমায় তাঁগ করে যান, তা হলে যে আমি একেবারে ভিটে 

ছাড়া হবে । স্থুরমার মত গৃহিশী কি কারে! আছে, না 

অমন লক্ষী আর মেলে । 

। প্রস্থান । 

তৃতীয় গর্ভীস্ক । 

জলধরের কেলিগৃহ। 

জলধরের প্রবেশ ৷ 

জল । আমি কি স্ুরুদ্ধর কাজই করিচি-এত "বাট! 

লাঁতিতেও মালতীকে মা বলিনি, এখন তার ফল ফলো 

মলিকে হাতের বার হয়েছে, ওকে মা বলিচি, তা যাক, ওকে 

আমি চাই না, ওকে এক দ্দিন ভেঙ্গে বলবো, যে তোমাকে 

ম৷ রুলিচি ভূমি আর আমারু আশ! কর না, কিন্ত সহসা! বল! 

হবে না, ত। হলে আমায় আর সাহায্য করবে না; মালতী 

সে দ্দিন নিরাশ হয়ে বড় ছঃখিত হয়েছেঃ মল্িকে ঠিক, 
বলেচে, আমার দোঁষেই এ ঘটনা ঘটেছে, আমি ঢারি দিক্ 
বন্দ করে রাখবো ভেবেছিলেম তাঁ আব্বাদে সব্ ভুলে 



গর্ভান্ক ] তৃতীয় অস্ক। ৮5 

গেলেম, এই জন্যেই মালতী যখন আসে তখন জগদন্বা দেখতে 
পেয়ে এই সর্বনাশ করেচে। পথে দড়য়ে কথা কওয়। 
রহিত করিচি, এখন লিপির দ্বারায় কথা চলচে ; আমার 
পত্রের প্রত্যুত্তর পেলে জান্লেম যে আমার ন্বর্গ লাভের 
বিলম্ব নাই ।__ 

বিদ্যাভূষণের প্রবেশ । 

বিদ্যা । ভিতে বিপরীত হয়ে উটেচে, ভোমার কথা 

ক্রমে কিঞ্চিৎ উগ্রতা প্রকাশ করেছিলেম,, ব্রাহ্মণা একে বাৰে 
পৃথিবী মস্তকে করে ভুলেচেন, আমার সহিত বাক্যালাপ 

রহিত করেছেন: এখন উপায় কি? সেই হাদ্বরে ছ্ৌড়।, 

কেই মেয়ে দেবেন। 

জল। স্ত্রীলোক বশীভূত করা আতপ চালের কর্্দ 
নয়; প্রথমে কথার কৌশলে চেষ্টা করতে হয়, তার পরে 
ভয় দেখাতে হয়, তাতেও যদি ন। হয়ত প্রহারেণ ধন্ধীয়ত, 

নাকের উপরে এমনি একটি কিল মাত্তে হয় নৎট। ঘাড় দিয়ে 

ঠেলে বেরোয়_-জগদম্বার শাসনট। দেখ্চেন্ চ্ছে: । 

বিদ্যা! এ অতি বেলিকের কম্ম' তাকি পারা যায়, 

রমণী নহক্স সহত্ম অপরাপ করিলেও প্রহারের যোগ্য নয় । 

জল । ভর্টাচার্য ব্রা্মণেরা অতিশয় স্ত্রেঘ--আপনারা 

বিবেচনা করেন ব্রাক্মণী সাত রাজার ধন-_ 

বিদ্যা । আমাকে আর যাবলো তা করিতে সক্ষম, 

ব্রা্ণীকে চড়। কথা বল্তে পারবো না, গ্রহারের তো! 

কথাই নাই-_ ৮ 

জল । তপস্থিনী মাগীকে কিছু টাকা দিয়ে স্থানান্তরে 
পাঠাইবার কি হলো 2 

বিদ্য । কোথাকার তপস্থিনী, সে মাগী ভুঘরে , সে 
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কারে! সঙ্গে কথা৷ কয় নাঃ সেকত কাঙ্জগালিনীদের দান কচ্ছে, 

মেকি টাকার লোভ করে 2? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম 

তার সঙ্গে দেখ। কর.বো। তা হলো না। 

জল । তবেএ ছেলেটাকে চোর বলে পরে দেন- 

বিচার আমাদের হাতে, আমরা যারে দণ্ড দেব ইচ্ছ। করি, 
তার অপরাধ থাক আর নাই থাক্ তাকে কারাগানে যেতে 

হয়- আমার হাতে ব্যবস্থার যে ভুরবস্থা॥ ত। আপনার 

অগোচর নাই, উভভোর হোক্ শা হোক গলাবাজীতে মাত 

করি। 

বিদ্যা । এ পরামর্শ মন্দ নয়, কিন্ত কন্মট] অতি গর্হিত, 

তবে “ন্বকার্ধ্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কাধ্যহানৌ চ মূর্খতা ৮। 
'এ পন্থাই অবলম্বন কর। যাক, কিন্ত বাজার বিচারে কি হয় 
বল! যায় না। 

জল । আমরা ভিতরে থাকবে অবশ্যই মনস্কামন! 
সিদ্ধ হবে। 

বিদ্যা । আমি ,এক কুস্ম বার করি-_ ব্রাক্মণী বড় ধরে 
ৰযেচেন, কামিনী একবার তপন্থিনীকে, সেই হাথরে 

মাগীকে, দেখতে যাবেন, আমিও তাতে এক প্রকার মত 

দ্রিইচি ; যখন কামিনী দেখতে যাবেন জেই লময় রাজকে 

বল্বে হাঘরের। জাছু করে মেয়ে ভুলায়ে নিয়ে গিয়েছচে। 

জল | ভাল পরামর্শ করেচেন, আর ভাবনা নাই ; 

তপস্বী দ্বীপান্তর হয়েচে। 

বিদ্যা। তবে এই কথাই স্থির--উভয় কুলটুরক্ষা। হবে-_ 

ত্রাহ্মশীরও মন রাঁখ। হবে, আমার মনস্কামনাও লিদ্ধ হবে। 

[প্রস্থান । 
জল | «'নদাগরের উপর মাঁজতীর আর মন নাঁই, আমায় 
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পেয়ে সদাগরকে একে বারে ভূলেচে। ভ] নইলে সদাগরের 
আরব দেশে যাওয়ার অনুমতি শুনে ছুঃখিত হতে] । এবার 

বা কি করবো, খুব গোপনে কর বো, জগদন্ব। কিছু না 
জান্তে পারে । 

এক জন ভূত্যের প্রবেশ, এক খানি লিপি দান 

এবং প্রস্থান । 

পত্র খান। চন্দন কুমকুম মাখ।' এ প্রেমের লিপি তার 

আর সন্দেহকি? | 

পীরিতের গুণে গোরু তুমি হে লিখন ; 
এনেচ প্রেমের কথা করিয়ে বহন | 

লিপি পাঠ । 

হো দলকু' কু তে মহাশয় 

সমীপেষু | 

যদবধি হা দ1 পেট হেরেচি নয়নে, 

পুর্ণ চন্দ্র কার্তিকেয় নাহি ধরে মনে । 
একাকিনী রেখে স্বামী গেল দেশান্তরে, 

' রমিক রতন বিনা রহিব কি করে? 

হাঁবু ভুবু খায় বাম! বিরহ হা দোলে, 

হেোদল কুৎকু'তে বিন! আর কেবা তোলে ? 
শনি বারে সন্ধ্যাপরে দেবে দরশন, 

নহিলে ত্যজিব আমি জীবনে জীবন । 

হোৌদল কুৎকু'তের প্রেয়সী | 
আমি যেমন লিপ্চিলিখেছিলেম তেমনি উত্তর পেই চি- 
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যাঁরা রমণী-বাঁজারে কাজ করে তারাই সকল কথ! বুঝতে 
পারে, এ যে হাদাপেট বলেছে, ওতে এক ঝুড়ি অর্থ আছে; 

মেয়ে মানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাউ। আর গালাগালি; 
যে.বেটী বাপান্ত কলে নেমুটোর ভেতর এলো । মালতি 
তোমার উচাটন্ হতে হৰে না, সন্ধ্যা না হতে হোদল কুঁৎ- 
কুতে উপস্থিত হবেন। আমার কৌশলের শুণ বুঝিয়াই 
আমায় খোদল কুতকু'তে নাম দিয়েচে। 

| প্রস্থান 
০০৩ ৩ 

চতুর অঙ্ক । 
প্রথম গর্ভান্ক ৷ 

তপস্থিনীর পর্ণ কুট । 

তপশ্থিনীর প্রবেশ । 

তিমিরে ডুবারে পৃথী যায় দিনমণি, 

মিহির-মোহিনী ছায়! পায় শুভদ্দিন-_ 
নলিনী সতিনীমুখ-_সাপিনীর ফণা-_ ৃ 
হেরিতে হবে না আর--আনন্দে আদরে, 

আমার আনার বলিঃ বাহু পসারিয়। 

আলিঙ্গন করে নাথে, সাগরে গোপনে । 

' কুমুদিনী বিরহিণী, বিষঞ্ন বনে, 
ভাঁবিতেছিলেন প্রাণ পতি আগমন, 

সহস! গ্রফুল মুখী, আনন্দে অধীর. * 
হেরে শশধর স্বামী-_ স্বামীর বদন, 

£ু 
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রমণী রগ্রীন, হেরে মন পুলকিত, 
যাহার মাধুরী পতিপরায়ণা নারী 
দিব! বিভাঁবরী দেখে মনের নয়নে । 
এইত সময় যবে বিহঙ্গম কুল-_ 
আকুল আধারে--করি ঘেোঁর কলবর 
কুলায়ে লুকায় রাখি হৃদরে সাবকে 
বিলে বিলে বিচরণ করি বকাঁবলি, 

উদ্ভিয়া অন্বর পথে--শ্বেতশতদল 

মাঁল। যেন পাতান্বর গলে শ্ুশোভিভ-- 

বিটপীআসনে বসে নীরব বদনে ; 
চক্রবাকী অভাগিনী, অনাথিনী হর-_ 
সজোরে রজনী আমি কেড়ে লয় পতি 
চক্রবাকে, নিরদয় সতিনী সমান-_ 

কাদেন তটিনী তটে মলিন বদনে ; 
গোপাল আলয়ে আমে আনন্দ অস্তর-- 

ধুলায় ছাইয়ে যায় গণের কায়-__ 
হম্বারবে সম্ভীষেণ আপন নন্দন ; 
এইত সময় যবে ব্রহ্ম উপাদক, 
এক মনে ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী-_ 
করুণা বরুণাগারঃ মঙ্গল আধার, 

বিমল সুখের সিন্ধু, শান্তি পারাঁবার | 
( নয়ন মদ্রিত করিয়।ধ্যাম ) 

আমার বিজয় এখন এলন|; রাত্রি হয়েচে তবু বাৰ। 

বাইরে বুয়েচেন? বিজয় আমার এমন ত কখন থাকে না। 

বাব যেখানে থাকুৰ সন্ধ্যার ময় মাবলে ধরে অ:সেন 
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আজ. কেন এমন হলে]; আমার মনে যে কতখানা গাচ্ছে, 

আমার বিজয় যে ঝড় ছুঃখের ধন, বিজয় ষে আমার নকল 

ক্রেশ নিবারণ করেচে; বিজয়ের মুখ দেখে যে আমি সাবেক 

কথ! স্ব ভূলে গিইচি--বোধ করি স্থুরমার কাছে শিয়েচেন_ 

সুরমা অভাগিনীর ছেলেকে. এত বত্বু কচ্চেন। হা৷ জগদীশ্বর ! 

আমায় পৃথিবীতে স্নেহ করে এমন কেউ নাই ; জগদীম্বর ! 
সকলেই আমায় ত্যাগ করেচে, কেব্ল তুমিই আমায় চরণ- 

কমলে স্থান দিয়ে রেখেচ, নেই জন্যেই আমি চিরছুঃখিনী 
হয়েও পরম সুখী ।-ঘদিদিন পাই তবে সুরমার স্সেহের 

পরিশোধ দেব । 

শ্যামার গ্রবেশ। 

শ্যামা । ও মা, বিজয় আস্চে' আর বিজয়ের সঙ্গে 

একটি মেয়ে আস্চে, ও মা এমন মেয়ে কখন দেখিনি, ঠিক, 

যেন একটি দেবকন্য।-- 

বিজয় ও কামিনীর প্রবেশ। 
এ দেখ। 

বিজ। মা! কামিনী আপনাকে দেখতে এসেচেন্। 
কামি । ম1, আমি আপনাকে ম! বল মানব জনম্ সফল 

কত্তে এসেচি। 

তপ | বাব বিজয়, তুমি যে দিন ভূমিষ্ঠ হও” সেই দিন 
আমার মনে যত স্থুখ উদয় হয়েছিল তত ুঃখ উদয় হয়ে- 

ছিল ; আঙ্গও আমার মন একবার আনন্দে ভাষ্চে, একবার 

নিরানন্দে নিমগ্ন হচ্চে। ওমা তুমি লক্ষ্মী, তোমার আলিক্ন 
করে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করি -- কোমিনীকে আলিঙ্গন 
ও সখ ইন ) বাবা বিজয়, আমি আজ চরিতার্থ হলেম, আন্জ * 

আমার সকল দুঃখ নিবারণ হলে । *« 
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বিজ ॥। মা, তবে আর কাদেন্ কেন 2 

তপ । বাবা, আজ সকল কথ। মনে হচ্চে, আমার 

আবার সৎসার-আতআমে যেতে ইচ্ছে কচ্চে--আমি অতি 
হতভাগিনী, আমি এমন স্বণলতা ন্বর্-নিংহাসনে রাক্তে 
পারলেম নাঃ হা পরমেশ্বর ! ফ্রাঁমি এমন হেমতারি ণী, 

কু'ড়ের ভিতর রাখ্বে। ! 

কামি । মা, আমার জন্যে খেদ কচ্চেন কেন 9 আপনি 

এই পর্ণকুটারে পরম স্থখে আছেন; আপনার দাশী কি 
থাকতে পারুবে নাঃ 

তপ। মা, তুনি আমার লক্ষ্মী, ম তুমি আর বিজয় আমার 
কাছে থাকলে আমার পর্ণকুটার রাজ-অট্রালিকা, আমার 
শৈবাল-শব্য। স্বর্ণ-নিৎহাসনঃ আমার গাছের বাকল্ বারাণ- 
শীর শাড়ী-_ (৮ক্ষে অঞ্চল দির! রোদন ) 

বিজ। জননি, আজ. আপনি এত অপদীর হলেন কেন? 

মা, আপনার বিলাপ দেখে, কামিনীর চক্ষে জল পড় চে। 
তপ । বিজয়, বাৰ! তুমি তপস্ষিনীর পুত্র+ তোমার কিছু- 

তেই ক্রেশ বোধ হয় না; বাবা, কামিনী আমার বড়মান্সের 

মেয়ে, কেমন করে তপন্থিনী হয়ে থাকবে, কেমন করে পণ- 

কুটারে বাস করবে, কেমন করে বনে ভ্রমণ করবে ? 
কামি। জননি, আমার জন্যে আপনি কোন খেদ কর. 

বেন্ না, আপন, ধল্মশীল। তপন্থিনী, আপনি সাক্ষাৎ ভগ- 

বতী, আপনার সেব। কত্তে পেলে আমি পরম সুখে থাকবো, 
মা, আমার জন্যে খেদ, করে আমার মনে ব্যথা দেবেন না! 

তপা। (কোণিনীর মুখ চুন কিয়) আহা! 1 আমার ম্থশীল- 
তায় পরিপূর্ণ, মার যেমন নরম্ স্বভাব, মার তেমনি মধু মাথ। 

কথা-_শাদ্নমা» আমার বিজয়» কামিনীকে খুব য্দ্ব করবে; 

আমার বিজয়, কামিনকে ধুব আদর করবে, আমার বিজ্জয় 
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কামিনীকে খুব ভাল বাস্বে--শ্যামা, আমার বিজয়ের বউকে 

আমি বুকের ভিতর করে রাখবে, আমি আপনি কখন 

মন্দ কথা বল্বেো নাঃ আমার বিজয়কেও চড়] কথা বল্তে 

দেবনা; শ্যাম, আমার প্রাণের বউকে কেউ মন্দ কথ! বলো 

আমার বুক ফেটে যাবে, গ্তণাশুড়ীর প্রাণে তাকি কখন সয় ? 
(চক্ষে অঞ্চল দিয়। রোদন) 

কামি। মা, আপনি পরিতাপে পরিপুর্ণ হয়ে রয়েচেন, 
মা আপনার একটি একটি কথ! মনে হয়, আর নয়নজলে 

বুক ভেসে যায়, মা! আর রোদন কর না, মা আমরা দ্িবাঁ- 

নিশি আপনার সেবা কর বো। মা আমরা আপনাকে আর 

কাদতে দেব ন। 

বিজ | (দী্দনিঃখাস) অনাথ নাথ! রং 

[প্রস্থান । 

তপ। হামা কামিনি--তোমার মার তুমি বই আর 
সন্তান নাই? 

' কামি। আমি মার এক মাত্র সন্তান, আর হয় নি। 
তপ। তোমার পিতা তপস্থিনীর ছেলেকে মেয়ে দিতে 

সম্মত হয়েচেন 2 

কামি। মায়ের যাতে মত হয়, পিতা তাতে অমত 

করেন না। মা, আমি যে দিন শুগ্লেম আপনি কারে! 

সঙ্গে কথ! কন্ না, কেবল কায়মনোবাক্যে চিন্তামণির ধ্যান 

করেন, সেই দিন হতে আপনাকে দেক্বের জন্যে ব্যাকুল 
হলেম, আপনাকে মা বলে আমার বাসন! পুর্ণ হলে1। 

তপ। কোথায় শুনলে মা 2 

কামি। মা, মায়ের সঙ্গে রাজমরোবরে যেতেছিলেম, 

আমাদের সঙ্গে মালতী মলিকে ছিল-_-তখন শুন্লেম | * 

তপ | মালতীর ছেলে হয়েচে ? * 
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কামি। না মাঃ তিনি বাজা--আপনি ম[লতীকে জান্লেন 
কেমন করে 2 

শ্যাম! । আমর! অনেক দিন মাঁলতীর বাপের বাড়ী 
ভিক্ষে কত্তে গিয়েছিলেম তাই জানি । 

কামি। মা, আপনি পরমেশ্বরের ধ্যানে পরম স্থুখে 

থাকেন, তবে আবার সময়ে সময়ে রোদন করেন কেন? 

জননি, আমি আপনার দাসী. দাসীর কাছে দুঃখের কথ 
বল্তে দোষ নাঈ, আপনার কি ছুঃখ আমায় বলুন । 

শ্যামা | স্ুমেরু লেখনী হয়, মসি রত্বাকর, 
জময় লেখক হয়, কাগচ অন্বর, 
তথাপি মনের দুঃখ--অন্তর গরল-. 

বর্ণনা বর্ণের হারে না হয় সকল। 
তপ । মা তুমি বালিকে, তোমার মন অতি কোমল, 

[তামার মনে স্কান অভি অল্প; আমার মন্মান্তিক বেদনার 

কণ। ভোমার মন ধারণ কত্তে পারবে না? তোমার হৃদয় 

বিদীর্ণ হয়ে যাবে) মা আমার মনোবেদন' মনেই থাক্, 

তোমার শোনার আবশ্যক নাই । 

কামি । জানালে আপন জনে মনের যাতনা, 

ব্যথিত হৃদয় পায় অনেরু সান্তন। ৷ 

আমি আপনার দাসী, নেহের ভাজন, 
বলিলে মনের ব্যথ। হবে নিবারণ । 

তপা । মাঃ আমার মনের ব্যথা নিবারণ হতে আর 

বাকি নাই--বে দ্রিন জগদীশ্বরের কৃপায় বিজয়কে কোলে 

পেইচি, দেই দিন অ'মার সব ছুঃখ গিয়েছে, য; কিছু ছিল 

তোম|য়,দেখে একেবারে নিবারণ হয়েচে। মা আমি ষে 

এমন স্থুখী হবে! ত। আমার মনে ছিল না, আমার বিজয় 
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"আমার চিত্বচকোরে এমন জমৃত দান করবে ত। আমি 

অপ্পেও জানতে পারিনি-আহা! আমার চক্ষে জল দেখ 

লেই বাব বিরস বদনে বিরলে গিয়ে রোদন করেন; এস 

মা আমরা] নিজযকে শান করিগে। 

| | [ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ডান্ক 

রাজার কেলিগৃছ | 

মাধবের প্রবেশ । 

মাণ। বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, 
যাইতে সাগর পারে মাতা করে হেট | 

* রাজা বনবানী হতে চাচ্চেন, কেউ সঙ্গে যেতে চায় ন'-. 

উদ্যানে যাবার উদ্যোগ হোক্ দেকি, সকলেই প্রস্তত-- 
কেউ বল্বেন মহারাজ আমি সেই খানেই ম্লান কর বে" কেউ 

বল্বেন আমি আগে না গেলে খাওয়ার আয়োজন হবে ,না, 

_কেউ বল্বেন আমি/সকালে না গেলে বিছেনা হবে ন-- 
দুঃতোর মোসাহেবের মুখে মারি ডাবের কাটি---ছুঃভোর 

নিন্র পিরানে আত্মারাম সরকার । মোসাহেবের হাড়ে 

ভেল্কি হয়, মোসাহেবের আল্জিব বাড়ীর ঈশান কোণে 

পুতে 'াখ্লে অপদেবতার দৃষ্টি হয় না_-মোসাহেবের নাঁকে 

ভুপ্ড়ি ওয়ালার বালী হয়। আমি ছাই ফেল্তে ভাঙ্গ। কুলো 
আছি, যেখানে নেযাবেন সেখানে যাব-কিস্ত আমার একউ| 
আপত্তি আচে, সেট। কিন্ত সহজ আপদ নয়--আমি উদরের 



ঈর্ভাঙ্ক ] চতুর্থ অন্ক। ৯১ 

বিলি ব্যবস্থ। না করে যেতে পার্িনে ; ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে" 
ব্যাড়ার ঘর, গে। ব্রাহ্মণ হাজার আহার করুক কৌক ওঠে না, 
পেটের টোল মরেনা, স্বয়ং গ্রীকৃষ্ণ হার মেনে গিয়েচেন__ 
এ উদর কত যত্বে পুর্ণ করি-রাজবাড়ী পাঁচে কুলে সাজী 

পোরে»_যেখানে লুচী ভাজা হয়, সেখানে ঘুন্য়ে ঘুন্য়ে 

বনি, এক খানি আদ খানি কত্তে কন্তে দেড়, দিস্তে নিকেশ্ 
করি-_মোগুার ঘরে আগোন। খাই, কতক দেখ। নিই, কতক 
আদেখ। নিই-_নৈবিদ্দির কল] শম্মারামের জম] করা--এতেও 

কিতৃপ্তিজন্মেট যথার্থ কথ! বলতে কি নিমন্ত্রণ না হলে 

আমার পেট ভরে খাওয়। হয় না- মামি এই পেট বনে নিয়ে. 

কি ব্রহ্মহত্যা করবো ১ ফল মুলে এর কি হয়? এর 

ভিতরে তেতাঁল। গুদোমঃ ফল মুল যাবে পাড়ন দিতে। 

এখন উপায়, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি_এ দ্রিকে কৃতত্ত। 
ও দিকে ব্রহ্মহত্যাঁ_ উদগ বাদ করিয়।) উদর, ফল মুল খেয়ে 
থাকতে পারবে? উহু? এ দেখ--এখন একট। বর পাই 

যে এক প্রহরের মধ্যে যা খাবে তাই ছানাবডার মক্তি 

লাগবে' ত। হলে ছু দিক বজার রাখতে পারি? আহা তা হলে 

দুদিনের মধ্যে খান্ডব দাহন করি। 

রাজার প্রবেশ । 

রাজা । মাধব! কাল্ সভা হবে' কাল্ আমি সকলের 
সম্মুখে সকল কথা ব্যক্ত করে বল্বো )আমি স্ত্রী হত্যা, 

পুত্র ভত)1 করিচি, আমার তুষানল প্রার়শ্চিন্ত। কিন্ত কলিতে 

তুষানলের রীতি নাই, আমি দ্বাদশ বৎসর বনবাশী হবো, 

মন্ত্রী আমার নামে রাজ্য কর বেন। 

* মাধ । জলধর 2 

বাঙ্গ: ।॥ মাধব, জ্গামি এমন পাঁগল হইনি জ্ঘে জলধরের 
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ক্কন্ধে রাজ্যের ভার দিয়ে যাব। জলধরকে কৌতুক করে 
মন্ত্রী বল! যায়, মন্ত্রীর সমুদায় কাধ্য বিনায়ক নির্বাহ করে। 

মাধ | তা হলেই বিদ্যাভূষণ পাগল হবে। 

যার বিয়ে তার মনে নাই, 
পাড়া পড়সির ঘুম নাই। 

আপনি বনবাস ব্যবস্থা কচ্চেনও বিদ্যাভূষণ বরাভরণ প্রস্তত 

কচ্চে, আর সকলকে বলে বেড়াচ্চে তিনি রাজশ্বশুর হয়েচন; 

তারে সভাপপ্ডিত বল্যে রাগ করে ওঠেন। 

রাজ1 | ব্রাঙ্মণের মনে যথেষ্ট ক্লেশ হবে তাঁর সন্দেহ 

কি; কিন্ত আমি গৃহে থাকলেও আর বিয়ে করতেম না| 
রাণী শব্দটি কাণে গেলে আমার প্রাণ চমকে ওঠে, আমার 

চিত্ত ব্যাকুল হয়, আমি বড় রাণীর সেই মলিন বদন, সেই 
সজল নয়ন. সেই আলুলারিত কেশ দেখতে পাই-আমার 

ইচ্ছা হয় সপ্রণয় সম্ভাষণে সেই মলিন মুখ চুম্বন করি, অঞ্চল- 

জারা নয়ন মুছায়ে দিই | মাধব লোকে আঁমায় কি কাপুহ 

রুষ বিবেচনা করে ! 

মাধ । মহারাজ ! যেমন রাজবাড়ীর দ্বারে সতত 

দ্বারপালেরা অবস্তান করে, উত্তম বসন, উত্তম ভূষণ না 
পরিধান করে এলে তাহার কাহাকেও আস্তে দেয় না, 

দীন দরিদ্র দেখলেই নেকাল্ যাও বলে তাড়ায়ে দেয়ঃ তেমনি 

মহারাজের শ্রবণদ্বারে কোপ কোতোয়াল দাড়য়ে আছেন, 
প্রশংস1 চেলি পরাণো কথা শ্রবণদ্বারে অবাধে প্রবেশ করে, 

নিন্দ। ন্যাকড়ায় ঢাক। কথা কোপশকোতোয়ালের নাম শুনে 

এগোয় না, ধর্দ একটি আধটী চৌকাটে পা দেয়, কোপ- 
কোতোয়াল তখনি তাকে ছরাসন্ধ বধ করেন। মৃকারাজ ! 

আপনাকে লোকে অতিশর নিন্দে করে--জনরব এই আপনি 
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জননীর আর ছোট রাণীর অন্ুরোৌণে গর্ভণী হরিণী বধ করে 

অন্দরের ভিতর পুতে রেখেচেন__ (রাজ। মুঙ্ঠিত) ওকি 

মহারাজ, (ভক্ত দরিয়া) ওঠেো১ ওঠো, একথ কেহ বিশ্বাষ 

করে না 

রাজ। | আমার প্রাণ বিদীর্ণ হলে।; মাধব, আমি 

আত্মহত্যা করিঃ আমি আর রাজসভাঁয় মুখ দেখাব না--কি 

মনস্তাপ, কি অপবাদ--মাধব, আরম এমন কাজ করিনি । 

মাধ | আমি ত একথা বিশ্বাস করিনে' একথ। বিশ্বাস 

হতেও পারে না। 

রাজ] । বিশ্বাস না হবার কারণ কি? 

মাপ । মহারাজ, হিন্ছর শাস্ত্রে গোর দেওয়া পদ্ধতি 

নাঁই--আপনি হিন্দু ভয়ে কি বড় রাণীর গোর দিতে গিয়ে- 

চেন ?2 একি বিশ্বাস হয়? 

রাজ। । মাধব, যার! তোম!র মত পাগল, তার পরম 

সখী । 
মাধ । মহারাজ, ষদি আমার কথা শুনতেন তাহলে 

এ জনরব রটতে। না, যদযপি সেই লিপি সকলকে দেখাতেন 

তাহলে বড়রাীকে আপনি বদ করেন নাই এটা প্রমাণ 

হতে । 

রাজ! । আমি বিবেচনা করেছিলেদ বড়রাণীকে অবশ্যই 
পাবে, তাতে লিপি দেখাবার আবশ্যক বোধ হষ নি-_হা1! 

প্রেয়সিঃ আমি তোমার কি পাষণ্ড পতি! হা! পুত্র, আমি 

তোমার কি পাষণ্ড পিতা ! মাধব সে লিপি আমি পরম তে 

রেখিচি--এস বনগমনের আয়োজন করি । 

| উভয়ের প্রস্থান 
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তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। 

রতিকান্তের শয়নঘর । 

রতিকাঁন্ত এবৎ মালতীর প্রবেশ । 
মাল। সুর্য অস্তে গিয়েচেঃ তুমি আর বাড়ীতে কেন ? 
রতি । যাবার সময় দ্রুটী একটী মনের কথা৷ বলে যাই । 

মাল। বালাই, তৃনি যেতে যাবে কেন 2 রাজার ভাব- 

গতিক দেখে সকলেই হাহাকার কচ্চেঃ কেবল এ পোড়ার 

মুখো হোদোলকু"ৎকু'তের রঙ্গ লেগেছে । 
রতি! প্রেয়সি, যদি ধতে পারো, রাজার সম্মুখে 

গর শাস্ি দেব--যে ভয়ানক পত্র স্বাক্ষর করে লয়েছে? ওর 

অনসাধাক্রিয়। নাই। তুমি যায চেয়েছে সব এনে দ্িইচি, 

এখন আনার কপালঃ আর ভোমার হাত যশ । 

মাল। মন্ত্রীর যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকতে! তা হলে 
কিছু সন্দেহ হতো; ও যখন জগদম্বার ঝাটা খেয়েও বি- 

শ্বাস করেচে আমি ওর জন্যে পাগল ভইচি, তখন আমার 

হাত যশের ভাবন কি? 

রতি । আমি ও ঘরে গিয়ে বসে থাকি, সময় বুঝে 

দ্বারে ঘ। দেব। 

জজ [রতিকান্তের প্রস্থান । 

মাল । মলিকের যে এখন দেখা নাই, ভাতার হয়তো! 

ছেড়ে দ্যারনি_-ওর] ছুটীতে খুব স্থখে আছে, ছুঙ্গনেই সমান 

রসিক, রাত দিন আমোদ আনন্দে থাকে-- 

৬ বিনায়ক এবং মলিকের প্রবেশ । রঃ 
যাড়েষে পু 
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মলি । যাঁর খাই সে ছড়বে কেন 2 
(অপ্ধল বদনে দিয়। ভাস) 

মাল । অ'মরি' কি কথার কি জবাব ! 

বিন] ! দেখ ঠাকুর ঝি, মলিকে আমায় আক্ত বড় 
তামাস। করেছে, আন্গ নতুন রকম কেস্গুর খাইয়েছে; ওল 

কেটে কেটে কেস্ুুর প্রস্তুত করে রেখে ছিল, আমি ভাই কি 

জানি তাই গালে দিয়েছিলেম। 

মলি । আমি কাছে বসেছিলেন, গালে দেবার সময় ভাত 

ধল্যেম-_-তা না ধল্যে এতক্ষণ জগপন্বার মত মুখ হতো] । 

বিনা | তুমি আমায় তামাস| কর কি সম্পর্কে 2 শালা 
শালাজেই তামাসা করে, মাগে কোনকালে তামাসা করে 

থাকে ? কেন আমি কি তোমার ছোট বনকে বিয়ে কারিচি, 

ন। বার করিচি 2 

মলি । বন. বিয়ে কর! রীতি নাই, বোপ করি বার্ 

করেচ। 

বিনা । তুমি আমায় যে তামাস। কর তুমি ঠিক যেন 
আমার শালাজ। 

মলি । আমি তোমার কি? 

বিনা । তুমি আঙগার শালাজ। 

মল্লি। আমি তোমার শালাজ হলেম। 

বিনা । হলে। 

মলি । তবে তৃমি আমার কে হলে 2 বল, বল,-- শীরৰ 

হলে কেন? 

মাল । উনি তোমার ঠাকুরঝির ভাতার হলেন । 

বিনা । ঠাকুরঝির ভাতার হলে মলিকের সঙ্গে তোমার 
চুলেচুলি হবে । 

মাল । আবার অগ্নায় পেয়েবস্লে। 
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মলি । এখন মন্ত্রীর কম্ম পেয়েচেন যে। 

মাল । সত্যনাকি। 

বিনা । হা" আজ হতে মন্ত্রীর ভার পেইচি 1 
মলি । আজ মন্ত্রীর ভার পেয়েচেন, কাল মন্ত্রীর ভাড় 

পাবেন। 

মাল ! মরণ আর কি! ভাতারের সঙ্গে ও কি ল।2 

মলি | তারঙ্গ করবার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে 

আনবে! ? বলে-_- 

দাঁতে মিসি দ্যাখন হাঁসি চুলে চাপা ফুল, 
পরে ধরে পীরিত করে মজাবে দুকুল | 
বিনা । ঠাকুরঝি, তুমি মলিকেকে পারবে না, মলিকে 

আমাদের এক হাটে বেচতে পারে এক হাটে কিন্তে পারে । 

মাল । হাল। মলিকে, তুই ভান্ভার বেচতেও পারিস.» 

ভাতার কিন্তেও পারিস্ 2 

« মাল । কেন তুমি কিতা জাননা, তোমায় কত দিন 

যেকিনে এনে দিইচি। 

বিন । তোমরা ভাই কেন কিনি কর, আমি রাজ- 

বাড়ী যাইঃ আমার হাতে অনেক কাজ । ৰ 

মল্লি। কখন্ আসবে? আঙ্জ নাই গেলে, আমি এখনি 

বাড়ী যাব। 
বিনা । আমার অধিক রাত হবে না। 

| বিনায়কের প্রস্থান । 
মাল । আহা! মল্লিকের মুখ খানি চুন্ হয়ে গেছেঃ 

ভাতার রাজবাড়ী গেল, হয়তে| রেতে আসবে ন|। 

মলি । আমি বুঝি তাই ভাব্চি 2 ভাই, রাত্রি দিন গরি- 
শ্রম কল্যে শরীর থাকে, আজ বিকালে" এসে ভাত খেয়েছে | 



] অন্ক। বর 

মাল । তাঁভাবন! কি বন, তোমার ঘর খালি থাকবে 
না, যারে লিপি লিখেছ ভারে পাবে । 

মলি । সক্করে কেউ দতীন করে না, তোমার আঁপ- 
নার আটে না আমায় দেবে। তুমি দিলেই কোন দিতে 
পারো, তোমার কপে সে কেমন মোহিত হয়েচেঃ সে আর 

কারে] চায় না; তোমার চোকে ভাই কি আছে, আমি মেয়ে 

মানুষ, তোমার চক দেখলে আমারি মন কেমন কেমন করে ॥ 

মাল । কত সাগ্ইযায়। 

মলি | হেশদলকুৎ্কুঁতে ধরণের আয়োজন সব হ- 

য়েছেত 2 

মাল । সব হয়েছে, এখন এলে হয়। 

মলি । আজ জগদম্বাকে ঠেঁটি পরাবেো। তবে ছাড়বে! 
খাঁচা খান কোথায় রেখেচ ? 

মাল । খিড়কির দ্বারে আছে। 

জলধরের প্রবেশ । 

মলি । দিলেন দেবত! দ্দিন এত দিন পরে? সপ 
মাদারে মালতী লতা উঠিবে আদরে । 

মাল । মলিন বদন, সুস্থির নয়ন, বচন সরে না মুখে, 
* কাপিতেছে অঙ্গ'এত বড় রঙ্গ; বল বল কোন্ দুখে। 

জল 1 আমার বড় ভয় কচ্চে--আমি সদাগরকে নৌকায় 
উঠতে দেখিচি, তবুযেন আমার বোধ হচ্চে এই বাড়ীতে 

আছে, আমি দশবার এগয়েচি দশবার পেচয়েচি | 

মলি । তা আপনার ভর কি, আপনি তো কেশৈলের 

ক্রটি করেননি, আজ সন্ধ্যার পরে সদাগরকে এখানে দেখ্তে 
পরেলেইত তারে কারাগারে দিতে পার. বেন। 
জল । তার হাতু হতে বাচলেত তারে কার$গারে দেব 2 

৯৩ 
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মাল| তুমি নির্ভয়ে আমোদ কর, নদাগর এতক্ষণ কত 

দুর যাচ্চে । 

জল। এখানে আমার গ ছপ্ ছপ্ করে, তুমি যদি আমার 
বৈটকখানায় ষাও তবে নির্ভয়ে আমোদ কে পারি। আমি 

এখানে ধর। পড়লে প্রাণ হারাবো । 

মলি | একি মহাশয়, প্রেমিকের এমন ধর্ম নর, নকল 

জোটাজোট.করে এখন পটল তোলেন। আপনার কবিতা 
গেল কোথায়, রষিকত1 গেল কোথায়, আড়. নয়নের চা'উনি 
গেল কোথায় £ 

জল। অজগর ভয় সাপ হেরিয়ে কাদায়, 
ডুবিয়াছে প্রেম-ভেক হ্ৃদয়-ভোবায়। 
'(ভেক যদি মাতা তোলে জলের উপর, 
কপ্ করে দেবে.সাঁপ পেটের ভিতর । 

মাল। আপনার কোন ভয় নাই, আপনি পরম স্থখে 
"আমোদ করন। 

” জল । কি আমোদ করবো 2 

মলি । তাকি আমাদের বলে দিতে হবে- আচ্ছা! একটি 
গান গাও। 

জল। আচ্ছ1 গাই-_একটা খেম ট1 গাই 
মালতীর মাল! গীমৃচ! হারায়ে এলেম্ ঘাঁটে। 
তেলের বাটী গঁমৃচ। হাতে খিয়াছিলেম্ নাইতে, 
প1 পিচূলে পড়ে গেলেম্ বধোর পানে চাইতে। 

মজি ॥ আহা! জগদন্বা কত শিব পুজা করেছিল তাই 

এমন ভাল ভাতার পেয়েছে । পা 
জল | তা সেবলে থাকে, তাইতে সে এত ঝক্ড়। 

করে তবে মালতি, বাঁধিলেই লিদ্ধি- 
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মালতী, মালতী, মালতী ফুল 
সজালে; মজীলে"-_ 

(ঘারে আঘধাত ) 

নেপথ্যে । মালতি ! মালতি! দোর খোলো, একট। কথ 
বলে যাই! 

জল | এতে! সদাগর, ওম। আমি কমনে বাবে» বাবা, 
মলেম) (€ মলিকের পণ্চাৎ লুজাপ্িত হইয়া!) মলিকে বাছা আমাকে 

রক্ষ! করো, জখদস্বা বড় পেড়াপিড়ি করোছল তাইতে 
তোঁমাকে ম| বলিচি, আজ, মার কাজ কর, আমারে বাঁচাও-_ 

নেপথ্যে । ঘরে কথ! কয় কে ও, আমি ন! যেতেই এই,» 

তুমি দোর খোলে। তোমাদের সকলকে কীচক্ বধ কর চি।' 
মাল । (গাত্রোান করিয়।) ফিরে এলে যে? যদ্দি কেউ 

দেখতে পায়, এখনি মন্ত্রীর কাছে বলে দেবে এখন । 
জল | মালতি, আগার মাত। খাঁও দোর খুল না, আমি 

্লুকুই, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, জগদন্বারে রাঁড়, 
করে| না। নত 

মঙল্লি। এই পাঁলঙ্গের নীচে যেতে পারো না £ 
জল | দেখি, ( চিত হইয়। শয়ন করে পালঙ্গের নীচে যাইতে চেট। ) 

না, পেট.ঢোকে না, ভূড়িটে বাধে । 
মলি । মালতি, এ খান্ট! ছেটে দে। 
জল । এখন রঙ্গের সময় নয়, আজ. যদি বাঁচি তবে 

রঙ্গের সময় অনেক পাওয়। যাবে । 

মাল ) মলিকে & কোণে ফরমাসে গাম্লাযর় কোত্র! 

গুড় আছে তাইতে ডূব্য়ে রাখ্, মুখ যদি ভূবুতে না পারে; 
সেখানে একট। মুখোর আছে সেইটে মুখে বেঁধে দে। 

"নেপহথ্য। এক প্রহরে দোর.উ| খুল্তে পালে না? 
€ ঈঞ্জোরে দ্বার আখাত ) 
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জল । মলিকে, এস এস। 

জলধরের মুখে বিকট মুখস্ বন্ধন এবং 
_জলথরের গুড়ের ভিতর প্রবেশ, মালতীর 

দ্বার মোচন, রতিকান্তের প্রবেশ । 

রতি । আমিতে| জন্মের মত চল্যেম্--€ চুপি চুপি ১ ব্যাট! 
কি পাজি, অনায়াসে একট! লোকের সর্বনাশ করতে সম্মত 

হয়েছে, আমার ইচ্ছে কচ্চে তলয়ারের খোচা দিয়ে ওর পে 

গেলে দিই। 

মাল । আর কিছু কত্তে হবে না, যেমন নট তেমনি শাস্তি 
পাবে। তুমি ও ঘরে যাও আমি দোর দিই । 

রতি । মলিকে কোণে গিয়ে দাড়য়েছে কেন? আমার 
আর কথা কইবের সময় নাই ।. 

[রতিকান্তের প্রস্থান । 

মাল ॥। মল্লিকে, এদিকে আয়, মন্ত্রী মহাশয়কে নিয়ে 
আয়। 

৫ গুড়ের গামৃল। হইতে জলধরের গাঁত্রাথামি) 

জল । গিয়েচেতে! ? রস দেখি, খিয়েচে-তুমি ভয় 
দেখাতে পালে না যে কেউ দেখ্তে পেলে রাজবিদ্রোহী দলে 
ধরে দেবে। আরতো। আস্বে ন--আহঃ এমন আটা গুড় তো 

কখন দেখিনি, আমার হাত গায়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেছে।, 

মল্লি | ওট| কিসের যুখোস ? 

মাল । ওটা হৌদলকু'ৎকু' তের মুখোস | 
জল | একথ| নিয়ে খুব আমোদ.কত্তে পাতে, যদি ঠিক, 

জান্তেম্ যে ব্যাটা আর আঁস্বে না, আমার এক প্রকার বং 
কম্প হয়েছে, | ন্ 

মাল । আর তয়কি? | 
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জল ।! আমিগা হাত ন! ধুয়ে তোমার করপম্ম ধারণ 

কত্তে পারবে! না | 
মলি | হান কিঃ এখন একবার করপদ্ম ধারণ কর, “এতে 

গন্ধ পুষ্পে ”* হয়ে যাক। 

মাল । তুই আর তামাসা করিস্নে, তোর সম্পর্ক 
বিরুদ্ধ হয়েচে। 

মলি । তা হলে তোমার যে বনপো। হলো । 

মাল । ওমা তাইতে।। 

জল । কুলীন বামনের ঘরে এমন হোয়ে থাকে, তার 
জন্যে মনে কিছু দ্বিধ! করে আমায় আবাঁর দেই জগদস্বার 

হাতে নিক্ষেপ কর ন|। 

মাল । এরব্যবস্থ। নিতে হবে। 

জল | তা হলে আমার গুড় মাখাই সার, খাঁওয়। ঘটে ন|। 
মলি । হা, পীরিৎ কত্তে আবার ব্যবস্থা নিতে হবে 2 

তিথি নক্ষত্র দেখতে গেলে প্রেম হয় ন!, মন মজলেই হলো 

'বলে-- ্ 
রসিক নাগরঃ রসের সাগর, যদ্দি ধন পাই» 
আদর করে করি তারে, বাপের জামাই । 

'জল । বেশ বলেচ, বেশ বলেচ, আমার এতে মত 

আছে। আমি-- 
(ঘারে আঘাত ) 

নেপথ্যে । মালতি, জামার দন্দ হচ্চে, তোমার ঘরে 

মানুষ আছে, আমি এ ঘর ও ঘর সব খুঁজবে! তার পরে ঘরে 
আগুন দিয়ে দেশান্তারি হবে! । 

জল | এবার, ওম। এবার, কি কর্ বো» কোথায় লুকাবে। ! 

মা্লকে চেচ্য়ে কথ] কয়ে আমার মাতাটি খেলে; এখন প্রাণ 

রক্ষার উপায় কি? * 
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মাল | সন্দ কলে কেমন করে; আমার গা ভয়ে কা- 

প্চে, ওতে। এমন রাগী নয়, একটি কোপে মাথাটি ছুখান করে 
ফেল্বে। 

মলি | মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে-_ 
জল | মন্ত্রী বলে চ্যাচাও ক্যান £ 
মলি । মন্ত্রী মহাশয়কে ও ঘরে জুক্য়ে রাখি । 
মাল । ওঘর আগে খুঁজবে । : 

নেপথ্যে । মালতি, ধরাপড়েচো, আর ঢাকলে কি হবে, 

দবোর খোলে! ত। নইলে দোর ভেঙ্গে ফেলে। 
(ঘারে পদাধাত » 

জল | ওম, জগদন্বার যে আর নাই, সর্ধনাশ হলো, 
প্রেম কত্তে প্রাণ খোয়ালেম-- 

মলি । (হান্য বদনে) জগদস্বার আর নাই-_ 
জল । ওরে আমি বলিচি তার আর কেউ নাই- আহা 

ছেলে পিলে হয়নি) আমাকে নিয়ে সুখে আছে, এখন এ 

বিপদ হতে কেমন করে উদ্ধার হই। আহা! সেই সময় 
যদ্দি মালতীকে ম। বলি, তাহলে এমন করে মরণ হয় ন! 

মলি । তুমি জোর করো না, সদাগরকে মেরে তাড় য়ে 

দাও, আমর। তোমার সাহায্য কর বো-- ৪ 

জল । আমার তিন কাল গিয়েচে এক কাল আছে, 

ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি-তোমর। বলো আমি ওষধ 

নিতে এইচি-- 
দ্বারে পদাঘাত) 

মাঁল। ভেঙ্গে ফেলে যে--মলিকে ওঘরে গদির তুলে! 
গুনে। গাঁদ। হয়ে পড়ে আছে, তার ভিতর মন্ত্রী মহাশয়কে 

লুক্য়ে রাখ্গে, আমি কৌশল করে ওঘরে বাওয়া, রহিত 
কর্বো.। 
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জল । আমি তুলোর ভিতর ডবে থাকিগে, নড়বে! না 
চড়্ূবে। না, দেখ যদি এঘরে রাখতে পারো; তোমরা মেরে 
মানুষ, তোমর। ভাতারের ভাতার, ষ। মনে কর তাই কত্ত 
পারো, তবে আমার কপাল । 

মলি । আচ্ছা এস তোমায় আমিই বাঁচাবে] । 
জল | মালতি, তবে আমি চল্যেম, প্রাণ তোমার 

হাতে। 
নেপথ্যে । পুরুষের গলার শব্দ শুনচি যে, হয! কি 

সর্বনাশ ! বিদেশে না যেতেই এই বিড়ম্বনা 

. একি রীতি রমণীর লাঁজে যাই মরে, 
না যেতে বিদেশে পতি উপপতি ঘরে ॥ 
বিরহ বিরহ হেতু সতীত্ব সংহার ; 
হায়রে অঙ্গন তোর পায় নমস্কার ! 

«দ্বারে পদাধাত। 

জল । আয় আয় বাছ। আয়, ঘর দেখুয়ে দে, তুলে! 

দেকুয়ে দে-_ ্ 

প্রেম পুত্লেম পাঁকের ভিতর ১ পালাই কেমন করে, 
হাড় থোঁড়, ভাঙ্গা দটি হবো তাড়য়ে যদি ধরে । 

ৃ [ মলিকের সহিত জলথরের প্রস্থান । 

মালতীর দ্বারমোৌচন, রতিকান্তের প্রবেশ । 

রতি । কি হলো? 

মাল । গুড় আলকাতরাঁয় অভিষেক হয়েছেঃ মুখে 
সুখোস্ দেওয়] হয়েচে, এই বার ভুলো, শোন, আর আঁবির 
দেওয়। হবে, তার পরেই হে্োদোলকু ৎকু'তে পড়বে। 

ন্লতি ॥ ত্ব্রায় শেষ কর, ঘুম্ আস্চে । 
মাল | তুমি মলিঙ্ককর নাম করে চঠঁচাঁও। 
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রতি । মলিকে গেল কোথার ১ ওঘরে বুঝি 2 

মাল | মলিকে এখনি আস.বে' ওঘরে যেওনা । 

রতি । যাবন|! কেন? কেউ আছে নাকি? 

মলিকের প্রবেশ | 

মলি | সদাগর মহাশয়» আপনার কি সাহস” এখনে। 

এখানে রয়েচেন ? 

রতি | তুমিতে। মালতীকে ফাঁকি দিয়ে নির্নে বিহার 

কচ্চিলে। 

মলি । আহা জলধরের এখন যে মুর্তি হয়েচে জগদন্ব। 
দেখলেও বাব! বলে পালায় । আমর বেশ রামযাত্রা কচ্চি, 

আমি সাজঘরের কর্তা হইচি | 

মাল । মলিকে, তুই খাঁচার চাবি নে €চাবিদান) বলগেঃ 
সদাগর আজ গেলনাঃ এস তোমায় খিড়কি দিয়ে বার করে 

নিয়ে আমি । খিড়কির আর খাচার দোর এক হয়ে আছে 
যেমন বেরবে অমনি খাচার ভিররে যাবে, আর তুই দোর 
দিয়ে চাবি দিবি। 

মলি । শুভ কর্মে বিলশ্ব কি, চল্যেম । 

[ মল্লিকের প্রস্থান । 

মাল । তুমি বখন দ্বারে নাতি মাত্তে লাগলে, জল- 

ধরের যে কীপনি, আমি বলি ঘুরে পড়লে ॥ 
রতি । আগে খাচার ভিতর যাক, তার পর খুঁচয়ে 

আদ্মার! করবে! | 
'মাল । আমি আগে জগদশ্বাকে ডেকে দেখাবো, মাগী 

জে দিন আমার সঙ্ষে যে ঝকড়। কল্যে-জলধরের যেমন 

বুদ্ধি, জগদম্বারও তেমনি বুদ্ধি, মাগী ভাবে তার মহিষাক্ষ্রকে 

সকলেই ভাল বাসে । 
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রতি । তা আশ্চর্য কি; মেয়ে মান্ষে কি না কত্তে 

পারে ? 

মাল ॥। পোড়। কপাল আর কি, কথার প্রা দেখ; 

যাদের ধন্ম নাই তারা সব করে,যাদের ধর্ম আছে তার! 
পতি বই আরজানে না, পর পুরুষকে পেটের ছেলের 

নত দেখে। 

রাতি । আমি কথার কথাট। বল্্চি-_ 
নেপথ্যে ॥ গড়েছে, পড়েছে, হোদোলকু ৎকুঁতে 

গড়েচে, ও মালতি, শর আয়, সদাগর মহাশয়কে সঙ্গে 

করে আন । 

রতি | চল, চল | 

| উভয়ের প্রস্থান । 

গঞ্চন অঙ্ক 
'শিথম গভাঙ্গ 

রাঁজবাটীর সম্ম,খ | 

" গুড় তুলার জার্ত, লৌহ পিঞ্জারে বন্ধ 
জলধরকে বহন পূর্বক চারজন 

বাছকের প্রবেশ । 

প্রথম | ওরে একে ভূই দে-তেবু যাতি নেগ্লো, 

হ্যাদি দ্যাক, মোর কীদ্ ক্যাটে গেল, তেবু যাত্তি নেগুলে। | 

দ্বিতীয় । হ্যারা ও বেন্দা, বজি কথাকানে করিস্নে, 

মেজে| তালুই যে ভূঁই দিতি বল্চে-হুল্লাঃ টান্তি নেগলে। 

দ্যাক. । 
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তৃতীয় | দিতি চাষ্ ভু দে; লো পিগ্সর ভূনিতে রাখিয। 

বাদ ফুলে টিবি পানা হয়েচেঃ ভাল কাহারি কত্তি গিইলি 

মুগ বললাম চেড্ডের ঘাড়ে করিস্নে-আউীতে হিমসিম 
খেয়ে যায, মেজে? তালুই এই কুঁদে। চেডডেযর় ধস্তি গেল। 

চতুর্থ । হ্যাদিদ্যা, হ্যাদিদ্যা, সুমুন্দি খাড়। হয়ে দেঁড্- 
য়েচে। হ্যাগ! মেজো তালুই এড কি জানরাঁর ক'ত পারিস্ 2 

প্রথম । কে জানে বাবু কি" বলে-সয়দাগ্ুর মসাই 
বল্যে_-এই যে, দুরু ডাই মনেও আসে না শাদোলের 
গু ভে । 

চতুর্থ । সুমুন্দি হা দোলের গুতোই বটে- পালে কনে গা 2 
প্রথম । আরে ও হলে! রাজার সরদাগর, পাঁচ জায়- 

গায় যাতি লেগেছে, কন্তে ধরে আনেচে। 

জল । “্ণত) ভাগ্যে মুখোস্ দিয়েছিল, ভা নইলে 
সকল লোকে চিনে ফেল্তো-_এখন একটু নাচি, কেউ 
কেঁউ করি, শত1 হলে লোকে যথার্থই হেশদলনু "কু তে বিবে- 

্টনা করুবে | (নাচিতে নাচতে) কৌউ, বেউ, নেউ কেউ । 
চতুর্থ । হ্যাদিদ্য, হুল!, সুনুন্দি কুকুরির মত কেউ 

বে উ কত্তি লেগেচে। 

দিতীয়। হ্যাদে ও আর দ্রিং করিস্নে, বোজা ওলাতি 

পালিই খালাস্? তুলে দে। 

চতুর্থ । মেজো তালুই, এউ « দর্চাড়া, মুনুন্দির গায় 
গোট। ছুই ঢ্যাল! মারি ( ছোট ছোট ইটের দ্বাব। জলধের পুণে প্রহার ) 

জল । (চীৎকার পদে । উ্কুঃ কুউ, উকু উকু, কুউ, কুউ, 

কুউ, কুউ €পিঞ্জরের চাল ধরিয়া ফলন) ্ | 

তৃতীয় । সুমুন্দি বাজি কত্তি নেগ্লো--মেজে। তাুই 
তোর হু'চলে! নাট গাছটা দেতো, সুমুন্দির গার গোটান দুই 
খোচা লাগাই |  £ যা গ্রহণ করিয়া খোদ্ধা প্রদান) 
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জল । € চীৎকার শব্দে ) উকু কুউ, উকু কুউ, কুউ উকু, কুউ 

কুউ-খাঁবে। মানষ খাবো» চারটে বেহার। খাবো হা] করে 
চারটে বেহারা খাবো, মাত গুনে চিবয়ে খাঁবো। 

প্রথম । তোর চেরো, স্থযুন্দিরি দানোয পেয়েছে, 

চেরো, চে, খালে, খালে-- 

[ চাঁর জন বেহারার বেগে প্রস্থান । 

জল | বাবা লাটির গুতে। হতে ত্রাণ পেলেম। আঃ 

কি প্রেম করিচি ; প্রেমের পিতি এটনে বার কাঁরচি। 

রৃতিকান্তের প্রবেশ । 

রতি । বেহারা বাটার রাস্তায় ফেলে গিয়েচে-সস্ত্রী 

মহাশর মালতী তোমায় ডেকেছে, আপনার কি সবসর হবে 

একবার যেতে পারবেন 2 

জগ | (ভার গার পড়ি বাব, আমারে ছেড়ে দে, আমি 

লঃল দিগিন্তে গা ধুয়ে বাটি, 

রতি । লালদিগিতে যাবেন নও মাত রে মাত 9 আজ 

নয়, আলকা ত্র, | 

জল । তুই আমার বাৰ।, তোর মালতা মার মাং 

আমার চে পুরুষের মত ভোরে পায় পাড় বাবা আনাবে 

ছেড়ে দে, আমি আর কখন কোন মেয়েকে কিছু বলছে; 

না-আমাঁকে ছেড়ে দাও, আমি খোচার হাত এডাই | 

রতি । তাভলে রাজার পীড।র উপশম হয় কেমন করে? 

জল | সে অনুমতি পত্রখান ছিড়ে ফেল, আপোছ 

যাক.। ৮ 
রাজ], বিনায়ক ও মাধবের প্রবেশ । 

মাধব । এ ষে নতুন অদাগরি দেখ্চি; এ কি জানোয়ার, 

এর নাম কি 2 ৪ 

শি পপ পপ শা শপ সীল 
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রতি । মহারাজের এই অনুমতি পত্রে সকল ব্যক্ত হ্বে। 
। 'আন্দমতি পত্র দান) 

রাজ । আমার অন্থমতি পত্র 2--বিনাযর়ক পড় দেখি। 

স্মপ্রতিছিত শ্রীরতিকান্ত সদাগর, 
কুশলালয়েযু। 

যেহেতু অপ্রকাঁশ নাই বে মহারাজ রমণী মোহন 
রাঁজকার্যধা পরিহার পুরঃমর সতত নির্জনে ক্ষিণ্ডের ন্যায় 

রোদন করেন ; রাজ কবিরাজ দক্ষিণ রায় ব্যবস্থা দান 

করিয়াছেন আরব দেশোস্তব[হদোলকুৎকু'তের বাচ্চার 
তৈল সেবন করিলে মহারাজের রোগের প্রতীকাঁর 
হইতে পারে )] অপ্রকাঁশ নাই যে আরব দেশ ভিন্ন 
অন্য স্থানে হোদোলকু ুকু'তের বাচ্চা পাওয়া যায় 
ন1)১ অতএব তোমাকে লেখা যায়, এই অনুমতি পত্র 
ঞপ্ডি মাত্রে তুমি আরব দেশে গমন করিবে, আর 
যত দিন হৌদোল্কু ৎকু'তের বাচ্চ! ন1 প্রাপ্ত হও তত 
দিন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবে না। আগামী শনি- 
বারের স্ুধ্যান্তের পর তোমাকে যদি কেহ এ নগ্নরে 
দেখিতে পায় তোমীকে রাঁজবিদ্রোহী বলিয়া গণ্য কর! 
যাইবে ইতি। 

রতি । মহারাজ, আমি অনেক পর্যটনে এই ধাড়ী 
হেশদোল কুৎ কুতে ধরে এনিচি, এইটি গ্রহণ করে আমাকে 
অব্যাহতি দেন। 

রাজ।। কি আশ্চর্য্য, এমত পাগলের আশে পাত্রে 
আমার শ্বাঙ্গর হয়েছে! 

এরি 
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মাধব। এ কিৰপ জানোয়ার কিছুই স্থির করিতে 
পারিনা--ডাক্তে পারে 2 

রতি । ডাকতে পারে, মান্ষের মত কথ! কইতে পারে। 
মাধব। সত্য ন| কি, দেখি দেখি । 'খ্টি ্বার। গুত। প্রহার) 

জল। কে, কে, কৌ, কৌ-_শস্টির গুত।) উু, উকু, কুউ, 
উকু-_ (যাক্টর গুত। ) কুউ, কুউ, কুউ, কুউ ] 

মাধব! কথা কও তা নইলে মুখের ভিতর লাটি দেব! 

জল | কৌ, কে? কো, কেঁ1, (ত্য) টা 

রাজ।। যথার্থ জানোয়ার নাকি £ 

মাধ । যথার্থ অযথার্থ গালে লাটি দ্রিলেই জান! যাবে। 
(গালে লাটি দিয়! ) বল্ কে তুই, বল্ কে তুই ? 

জল। আমি) আমি, আমি । 
মাধ | আবার চুপ্কল্লি (লাটির গুতা প্রহার ) 
জল । আমি জল--আমি জল ধর । €সকলের হাস;) 

রাজ1। এমন রলিক আর কে 2 

মাধ। আমি বলি একট! জালায় গুড় ভুলে মাঁখপ্ে 
এনেচে | মন্ত্িবর একপ কপ ধারণ করেচেন কেন 2 

জল। আমি ধরিনি, ধরুয়েচে। এই বার আমার 

রনিকত। বের য়ে গিয়েচেঃ মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে 

মা বলে চলে এনিচি--বাব। সদ্াগর আমারে ছেড়ে দাও 

আমি গ। ধুয়ে বাচি। 

রাজা! ইতি পুর্নে তোমার রসিকতায় কোন রমণী 
বশীভূত হয়েছিল ? 

জল। শত, শত। 

রতি । এক বার জগদন্বাকে ডেকে আনি। 

জল । সদাগর মহাশয়, তুমি আমার ধর্ম বাবা, আমারে 

রক্ষ| কর, এর উপরে বঁটা! হলে আমি আর প্রাণে বাড়বে! না। 
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রাজা । তুমি যে বলো স্্রাশাননের প্রণালী কেবল 
তুমিই জান, তবে জগদশ্বাকে ভয় কচ্চো কেন 2 

জল । নহারাঁজ, এখন পাঁচ রকম বলে এ নরক হতে 

উদ্ধার হতে পালে বাচি। 

মাধব । ভেল প্রস্তত ন| করে ছাড়বে কেমন করে। 

জল | মাধব আর রসান দিওন!, আমার প্রাণ বিয়োগ 

হলো । 

রাজা । ছেড়ে দাও! 

মাধ। এস মন্ত্রিবর বাইরে এস, কামড়ে না। 
রতি । তবে খুলি (পিঞ্জবেব দ্বার মোচন, জলপূরের বাহিরে আগমন 

লহ এবেগে পলায়ন ) 

মাধ। মার, মার? হে দলকুৎকুতে পালাচ্চে, মার» 

(জকলের প্রস্থার্ম । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক | 

রাজমভা | 

রাঁজ1, মাধব, বিনায়কঃ জলধর, গুক্ুপুক্্রণ 

পণ্ডিভগণ প্রভৃতির প্রবেশ । 

গুরু । মহারাজ, আমাদিগের সকলেরি বাসনা আপনলি 

পুনর্জধার দার পরিগ্রহ করিয়। পরমানন্দে রাজ্য করুন। 

'রাজ1। যে বুক্ষে একবার বজ্াথাত হয় সে বৃক্ষ কখনই 
পুনঃ পল্লবিত হয় না--আমি বিশাল বিটপীর ন্যায় সগৌ- 

রবে রাঙ্গ্য অটবীতে বিরাজ্জ করিতেছিলেম, আমার জ্জঙ্গ, 

মনোহর শীাখ। গ্রশাখায়, রমণীয় ফুল মুকুলে, সুশোভিত 
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হয়েছিল ; কিন্ত ফলের সময় বিফল হলেম, আমার মস্তকে 

বজ্বাধাত হলো, আমার ডাল গলা, ফুল মুকুল সকলি জ্বলিয়। 

গেল; আমি এক্ষণে দগ্ধ তরুর ন্যায় দণ্ডায়মান আছি, সত্্বরে 

ধরাশায়ী হবো । হে গুকুপুভ্র; হে পণ্ডিতমগুলি, হে সভ'- 

সদ্গণ, হে প্রজাবর্গ, আমি অতি নরাধম, মুড পাপাআা- 
পতিপ্র।ণা বড়রাণী গর্ভবতী হলে ছোটরাণী- এবং জননী 

তাহাকে অতিশয় তাড়ন] করেছিলেন, আমি তাড়ন! রহিত 

করা দরে থাকুক বড়র'ণীকে মন্মান্তিক মক্ত্রণা দিতে উদ্যত 

হয়েছিলেম, সেই অভিমানে প্রাণেশ্বরী আমার বিরাগিণ 
হলেন- তাহাকে কেহ বধ করেনি। 

গুরু | মহারাজ রাজ। রাজড়ার কা, সকলে নকল 

ঘটন। বুঝ তে পারেন|, নান! কপ কথ। উত্তোলন করেঃ কেহ 

বলে বডরাণী বিষ পান কনে প্রাণ ত্যাগ করেছেন, কেভ বলে 

ছোটরাণী ভাহাকে বিষ খাওয়াইয়ে হত্য। করেছেন । 
প্রথম পণ্ডিত। রাজ্যের ভিতর জনশ্র্তি এই বড়রাণা 

অভিমানে ভোগবতী নদীতে ডুবে মরেচেন। এমন ঘটল! 
অনেক ঘটেছে জে জন্য মহারাজের কাতর হওয়| উচিত নয় । 

গুরু । মহারাজের পুণ্যের সংসার, এই সংসারে কি 

স্্রীহকযা সম্ভব হয়? বিশেষ স্বগীয় রাণীরে অতি ধন্মশীল।, 
তাহার এমন কন্ম কখনই করিতে পারেন না । 

মাধ। গুরুপুত্র মহাশয়ের ম্খ খনি বাজীকরের ঝি-- 

ফুঁ উড়ে ব| কালে আক. হ)ফ্টু উড়ে যা সিউলি পাতা ত- 

আপনি মেদ্দিন বলেছেন নিষ্ঠ'র রাজমাততা এবং নিয়! 

ছোটরাপী ধর্মশীল! পতিপরায়ণা বড়রাণীকে বিনাশ করে 

বাড়ীতে পুতে রেখেছে, আজ বলছেন স্বগাঁয় রাণীরে 

ধর্মশীল 1 

রাজা। 'শাখন্ঞাস' জগদীশ্বর ! | 
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প্রথম পণ্ডিত । মাধব ! এমন কথা মুখে এন না। 

দ্বিতীয় পণ্ডিত। মহারাজ, মাপব অমূলক কথ! কিছুই 

বলেনিঃ সকল লোকে বলে থাকে আপনারা গভি্দী 
বড়রাণীকে বধ করে বাড়ীতে পুতেরেখেচেন 

রাজা । হে সভাসদগান, আমি রাজকার্য্য পরিহার পূর্বক 

কলা বনে গমন কর বো, এক্ষণে আমি যাহাব্যক্ত করবো 

তাহ স্ববপ। আমি বড় রাণীকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়ে- 

ছিলেম, আমি তাহার যপরোনান্তি অপমান করে ছিলেম, 

জামি বিমুঢ় কাপুক্রবের ম্যায় তাহার বিমল সতীত্ব স্কটিক- 
কুন্তে অঙ্ক গুদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, সেই জন্যেই তিনি ' 
রাজনিংহাসন পরিত্যাগ করে আম্মহত্যার উপায় কর লেন। 

যদ্যপিও বড় রাণীকে আমি কিম্বা অপর কেহু বধ করেনি, 
কিন্ত স্ত্রী হত্যা, পুত্র হত্যার ষে পাতিক তাহ! আমার সম্পূর্ণ 
হয়েছে। বড় রাণী বাড়ীতেও মরেন্নি, বনে গিয়েও 
মরেন্নি । তার প্রেরিত পত্রী আমি পাঠ করি সভাস্ক লোক 
শ্রবণ কর) (হবর্ণ কেইটা হইতে পরী গ্রহন পুৰ্দধ পাঠ)। 

প্রাণেশ্বর ! 

হতভাখিনীর প্রাণ হত হয়নি, জন্ম দুঃখিনীর জীবন 
যমালরে যায় নাই--শমন আগমন করেছিলেন, কিন্ত অধিনীর 
উদ্রে রাজপুজ্রের অবস্থান দৃষ্টে_(দীদ নিশাস ) বিনায়ক পা1৯ 
কর (লিপি দান)। 

বিনা । (লিপি পাঠ) 

প্রাণেশ্বর । 

হতভাগিনীর প্রাণ হত হয়নি, জন্ম দুঃখিনীর জীবন 
যমালয়ে যায় নাই--শমন আগমন করেছিলেন,কিন্তু অধীর 

উদ্দরে রাঙঞ্জপুন্রের অবস্থান দৃষ্টে রিক্ত হস্তে প্রত্যাবর্তন 
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করিয়াছেন । প্লাণনাথ ! পতি, পতিপরায়ণ। কামিনীর শ্রণয়- 
মন্দিরের একমাত্র পরমারাধ্য দেবতা--পতির চরণ সেব। সতী'র 

স্থবর্ণ ভূষণ, পতির পুজা সতীর জীবনযাত্রা, পতির আদর সতীর 
সুখনিম্ধু, পতির প্রেম সতীর স্বর্গ । এমন সুখাবক্ স্বামি 
স্বখববঞ্চিত বনিতার বে চে থাক বিড়ম্বন? মাত্র | এই বিবে- 
চনায় মন্মান্তিক বেদনাতুর জীবন জীবনে বিনর্জন দেওয়াই 
স্থির করেছিলাম * আমার জীবনে আমার সম্পুর্ণ অধিকার, 
যখন শ্বামিসেবায় একেবারে নিরাশ হলেম তখন অপদার্থ 

জীবন রাখায় ফল কি ? কিন্তু আমার গর্ভস্থ রাজপুত্রের প্রাণের 

উপর আমার কোন অধিকার ছিল না, অভাগিনীর অপকুষ্ট 
প্রাণবিনই করিতে গেলে রাজপুভ্রের উৎকৃষ্ট প্রাণ বিনাশ হয়, 
স্থতরাৎ প্রাণ সংহারে বিরত হলেম। সাতত মাস কাঙ্গালিনী 

মলিন বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়1 বেড়ীইতেছিলঃ আজ 

সাত দিন, যে রাজপুক্র্ের আণানুরোধে জীবিত আছি, সেই 
রাজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। প্রাপনাথ ! আমি পুক্্র গ্রুসব 

করিয়াছি--রাজপুক্র*» তোমার পু? আমার প্রাণপাতিশ্ন 

পুত্র, আমার প্রিয় রমণীমোহনের পুক্র ॥ তুমি যে নামটি 

অতি স্থশ্রাব্য বলিয়! ব্যক্ত করেছিলে, পুব্রকে সেই নাম 

দিয়াছি। খোকা আমার কোল অলে। করে বসে আছেন, 

আমার লতামণ্ডপে শন চন্দ্রের উদয় হয়েছে; আমার প্রাণ 

আনন্দ-সলিলে অবগাহন করিতেছে । এমন ভূবনমোহন ৰপ 

আমি কখন দেখিনি; তোমার মত মুখ হয়েছে, তোমার 

মত হাত হয়েছে, তোমার পায়ের মত পা হয়েছে খোকা 

তোমার অবয়ব অন্তবপ, যেমন প্রহ্থলিত প্রদীপ হইতে দীপ 

জ্বালিলে সম্পুর্ণ অনুপ হয়। আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞ তা- 

রসে*আদ্রঃ হইতেছে; তুমি সপত্বীকে জোন! দিয়েছ, তুক্তা 
দিয়েছ, হারক দিয়েছ রাজনিংহাসন দিয়েছ, কিন্তু ভুমি 

১৫ 
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আমায় অপার আনন্দপ্রদ দেবভাছুলভ পুজ্ররত্ব দান করেছ, 
সপত্বী যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার শতগুণে 
আমার কৃতজ্ঞত। স্বীকার করা আবশ্যক । স্ত্রী ভাগ্যে ধন, 
স্ব'মী ভাগো পুভ্র-ভোমার ভাগ্যে আমি এমন অসুল্য নিপি 

কোলে পেয়েছি। প্রাণনাথ ! আবার আমার হৃদয়ে আক্ষেপ 

ক্পিঘোদ' উলিয়। উঠিতেছে, নয়ন দিয় খেদপ্রবাহ প্রবাহিত 

হইজেছে। আমার কাদিবার কারণ কি 2 আমি কি সপ- 

ত্বীর একাধিপত্য বিবেচনায় কাদিতেছি 2 আমি কি রাজ- 

সিংহাসন হইতে বিবস্ষিত হইয়াছি বলিয়। কাদিতেছি 2 

আমি কি তোমার দুঃসহ দারুণ বিরহে কাদিতেছি 2 না নাথ, 

তা নয়; সে রোদন সাত মাস সম্বরণ করিয়াছি । আমার 

নয়ন হইতে নবসলিল নিপতিত হইতেছে; আমি এমন 

অকলঙ্ক সেনার চাদ প্রসব করিয়াছি, প্রাণপতিকে দেখা- 

ইঈতন্তে পারিলাম না, আমি একবার জনমনোরগ্রন নয়ননন্দন 

নবশিশু বক্ষে করিয়া! তোমার সমক্ষে দাড়াইতে পেলেম নাঃ 

গাম সানন্দে, সগৌরবে, সহাস্য বদনে প্রাণ পুজ্রকে হাতে 
হাতে ফ্োোমার কোলে দিতে গেলেম না; আমি একবার 

তোমার কাছে বসে প্রাণ পুক্রকে স্তন পান করাইতে পারও 
লেম না; এই জন্যে আমার স্থখের সহিত বিষাদ হইনেতছে। 

তোমায় ছেলে দেখাইত্তে আমার প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হই- 
য়াছে ; আমি ইচ্ছা! করিতেছি এই দণ্ডে প্প্িয়পুত্র কোলে 

করিয়া তোমার নিকট গমন করিঃ কিন্ত সাহস হয় না 

সপত্বী আমার পুক্রকে অনাদর করুন তাহাতে আমার হৃদয়ে 

ব্যথা জন্সিবে না? শাশুড়ী আমার পুত্রকে অনাদর করুন সে 
দুঃখ অনেক ক্লেশে সহ্থ করিতে পারিবঃ পাছে তুমি তাহ1- 

দের মনন্তপ্টির জন্য আদরের ধন অনাদর কর, তাহলে" যে 
তদ্দণ্ডেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, *এই কারণে রাজভবনে 
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গমন করিতে পরাস্মুখ হইলাম। প্রাণবল্পভ, রমণীর প্রেম 
বিপুল পয়োধি, অনাদর-নিদাঘ-তাপে শুদ্ধ হইবার নস্তাবন! 
নাই। যে হস্ত অনিলত। ধারণ করিয়। প্রাণ সংহাঁর করিতে 

যায়, সেই হস্ত গৃহপালিত কুরক্কিণী আনন্দে অবলেহন করে, 

সেইকপ যে পদ দ্বার! প্রাণপতি প্রণয়িণীকে দলনা করেন, 
পতিপ্রাণ। প্রণয়িণী অবিচপিত ভক্তি সহকারে সেই পদ- 

পুওরীক চম্বন করে । প্রাণনাথঃ ভবনে থাকি আর কাননে 
থাকি, আমি তোমারি দাশী। দাসীর জীবন প্রায় শেষ হই- 

য়াছেঃ পতির বিরহে সতী কদিন বচে2 কুলহারা কুল- 

কামিনী থুখহার! কুরঙ্গিণীর ন্যায় অচিরাৎ্ পরশয়িনী হয় ॥ 
সরোবর ছাঁড়িলে সরোজিনী সহনা স্পন্দহীন কয়। জাঁবি- 

তেশ্বর, দাসীর স্ুখেরও শেষ নাই? ছুঃখেরও শেষ নাই, 

দাসীর জন্যে দাসী কিছুখাত্র চার না, যদি কালসহকারে 
করুণাময়ের কৃপায় আমর পুত্র তোমার সমক্ষে দাড়ায় 

পুক্র বলে কোলে লইয়৷ মুখচন্বন কর, দামীর এই এক- 
মাত্র ভিক্ষ|| ডে বু 2 

রাজা । হে 'সভাসদীণ, উই, রিতা ণীর এব আমার 

প্রিয় পুত্রের ক্রমাগত ষেড়শ বৎসর অিজ্ান করিয়াছ; 

আমি পতিরত] প্রমদার অন্বেষণে নান। বনে, নান। নগরে, 

নান। রাজেো লোক প্রেরণ করিরাছিলাম, কোথাও আমার 

[ণাধিক। প্রমদার সন্ধান পাওয়। গেল ন | অবশেষে হরি 

দ্বারে জনশ্রতিতে জান] গেল, প্রমদ। প্রাণত্যাগ করিষ]ছেন, 

প্রাণ পুজ্রকে পারস্য দেশে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছে । 

অমি আপন দোষে এমন পভিগ্রাণ। নারীরভ্বের অপচয় 

করলাম, আমি আপন দোষে এমন পবিত্ত শ্রুন্দ জইতে 
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বঞ্চিত হইলাম, আমার কি আর সংসার আশ্রম সম্তবে 2 
আমি কি আর মনকে কিছু দিয়! তুষ্ট করিতে পারি? যে বনে 
হৃদয়বিলাদিনী আমার পুক্র প্রসব করিয়াছিলেন, যে বন 
একদ। আমার পুত্রের জ্যোতিতে আলোকময় হইয়াছিল ; 
আমি সেই বনে গমন করবো! |! তোমর1 এ নরাধমকে, এ 

স্ত্রী পুত্র হত্যাকারী পাপাত্মাকে এ রাজ্যে থাকিতে অনুরোধ 
করনা । 

গুরু । মহারাজ ! আমাদিগের একেবারে অনাথ করিয়া 

বনে গমন কর! বিধি হয় না; আনাদিগের আর কেহ নাই ; 
মহারাজ, বনে গমন করিলে রাজ্য একেবারে ছার খার হয়ে 

যাবে। 

বিজয়ের হস্ত বন্ধন রজ্জ, ধারণ পূর্বক দুই জন 
প্রহরী এবং বিদ্যাভূষণের প্রবেশ । 

বিদ্যা । দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের 

হাঘরেদের উপদ্রবে আর কেহ মেয়ে ছেলে লয়ে ঘর করিতে 

পারে না ॥। মহারাজঃ এই বেল্লিক ব্যাটা বিষম হাঁঘরে, 

আমার বাড়ীর সর্মস্থব অপহরণ কর্তে প্রবৃত্ত হয়েছে । 

মাধব 4 আহ! আহা! বিদ্যাভূষণ এমন কোমল করেও 
রঙ্জদান করেছ! ( বন্ধন মোচন করিয়া) ইমি অতি পুণ্যাজ। 

তাপস, ইনি কি কাহারে! দ্রব্য অপহরণ করেন। 
বিদ্যা । মহারাজ? দশদিন বারণ করিছি, আমার বাড়ীর 

দিকে গমন করিস্নে, বেলিক ব্যাটা যেটা বারণ করি সেইটি 
অগ্রেকরে। কাল আমার মেয়েকে ভুলায়ে লয়ে গিয়াছে, 
তাই ওর হাতে দড়ি দিয়ে রাঁজসভায় লয়ে এসিচি । 

মাধব | আপনার মেয়ের কি করেচেন ? 
বিদ্যা ।, লে বালিক| তার বোধ কি। " 
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মাধব । আপনার। বামন জাত কুকুর মারেন হাড়ি 
ফেলেন ন। | 

রাজা । বিদ্যাভূষণ, তুমি এমন নবীন তাপসকে কি 
জন্য পীড়ন করিতেছ ; আহা! বাছার মুখ দেখলে ন্সেহে 
হৃদয় পরিপুর্ণ হয় | কি অলৌকিক ৰূপ: যেন সুমিত্র'নন্দন 
জটাবল্কল পরিধান করে রাজসভায় দ[ড়য়েছেন 

বিদ্য। | মহারাজ. হাঘরেরা এক্ষণে এপ বেশ করে 
দেশ লণ্ডভণ্ করতেছে, আপনি দেশপাঁলক, এই ব্যাটাকে 

দ্বীপান্তর করে আমার বাড়ী নিষ্কন্টক করিয়া দেন | 

রাজ] । কি অপরাধে এ নিদারুণ দণ্ড বিধান করি? 

বিদ্য/ | মহারাজ, আমার কামিনীকে এই ব্যাটা হাঘরে 
জাছু করেছে । কামিনী রাজনিংহাসন অবজ্ঞ। করে হাঘরের 

গৃহিণী হতে উন্মত্ত। হইয়াছে । তার অন্কুলে মন্ত্রপুত করে 
একট। অস্ুরী দিয়াছে তাহাতেই কামিনী একেবারে পাগল 
হয়ে গিয়েচে। আমি গোপনে দীড়ায়ে দেখিছি কামিনী 

সেই অঙ্কুরী চুন্বন করে, আর হা তপস্থিন্, হা তপক্থিনৃ, 
বলিয়। রোদন করে। মহারাজ, এই হাঘরে ব্যাটাকে 

দ্বীপান্তর করুন, নচেৎ বিদ্যাভূষণ মহারাজের সমক্ষে গলায় 
ছুরি দিয়ে মরবে । 

রাজ! | আচ্ছা স্থির হও । হে নবীন তপস্থিন্, তোমার 

যদ্যপি কিছু বক্তব্য থাকে তবে এই সময় বলে! । 
বিদ্যা। মহারাজ, ও আর বল্বে কি? ওরে বলুন ও 

সেই অন্লুরীটে কিরে লউক, সেই আহটিটে জাছু মাখা। 
মাধব । দেখ যেন ভোমার বিদ্যাভূষণীকে ছোয়ায় না । 
রাজ।। তোমার কন্য! কামিনী কি তপস্থিনীর সহিত 

গমন করেছেন 2 7... 
বিদ)! মহারাক্ষ, কামিনী ছেলে মানুষঃ বালিকা, 
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কৌতুকাবিষ্ট হয়ে এই বেল্লিক ব্যাটার মাকে দেখ্তে খিয়েছে। 
সে মাগী হাঘরের শেষ, কারো সহিত কথা কয় না, কেবল 
রাত্রি দিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়। কার সর্বনাশ করবো, কার 
সর্বনাশ করবো, এই চিন্তা করে। 

রাজা । বিনায়ক, ছুই জন ব্রাক্গণী সমভিব্যাহারে তপ- 
স্বিণীর ঘরে গমন কর, তপস্থিনীকে এবৎ কামিনীকে রাজ- 
সভার আনয়ন আবশ্যক, নতুব। যথার্থ বিচার হয় ন1। 

[ বিনারকের প্রস্থান । 

বিদ্যা । মে হাঘরে মাগী কখনই এখানে আস্বে না, 
আমি আজ দশ দিনের মধ্যে তার সহিত একবার সাক্ষাৎ 
কর তে পেলেম না। 

রাজ।। হে তপস্বিন্০ বোধ করি তোন]র মগোহর 
কপলাবণ্যে সুবপ। কামিনী বিমোহিত হইয়। তোমায় পতিস্তে 
বরণ করেচেন, তোম। কর্তৃক কুলকামিনী কৌশলে অপহরণ 
সন্ভবে না। 

বিজ। মহারাজ, আমি তপস্থী, বনবাসী, কন্দমূল 
কলাশী-_ 

মাধব । ওহে বাবাজি, একট। কথ। দিজ্ঞাম। করি) বলি 
ফশমুলে পেট ভরেত ? | 

বিজ। মহারাজ, তপস্বীরা পরম সুখী, ভার্যার ভাবন] 
ভাবিতে হয় ন।, সন্তানের ভাবন। ভাবিতে হয় না; চোরের 
ভয় নাই, দস্থ্যর ভয় নাই, রোগের ভয় নাই, শোকের ভয় 
নাই। তাহারা পরমানন্দে অন্ুত্যক্ত চিত্তে পরম ব্রহ্গের 
ধ্যান করে । সহস। কোন ব্যক্তি এমন পবিত্র ব্যবসায় 
সহ শোক নমাকুল সৎসারাশ্রমের সহিত বিনিময় করে 
না। আমি সরলা কামিনীকে সোঁণার চক্ষে দেখলেম) 
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মন বিমোহিত হয়ে গেল, কামিনীর জন্যে তপাস্থবৃস্তি 
পরিত্যাগ করে সংসারী হতে প্রবৃত্ত হইচি। মহারাজ, 

কামিনীও আমাকে শুভ দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন; তিনি 
একদিন নিজ্নে তপস্ষিনীর বেশ ধারণ করে ক্গদীশ্খরের 

প্যান করিতে ছিলেন, আমি তাহ! দর্শন করে তার মনের 
ভাব বুক্তে পার. লেম এবং বিবাহের কথা বাক্ত কর্লেম। 

কামিনীর জননী সম্মতি দান করিয়াছেন, এক্ষণে কামিনীর 

পিতা মত দিলেই পরম সুখে পরিণয় হয়। 

বিদা | সব মিথয।১ সব মিথ্য।, সব মিথ্যা ; ব্রাঙ্গণীক্ষেও 
জাদু করেছে । 

গুরু । তোমার মাতার মত হয়েছে 9 

বিজ । মহাশয়' আমার সগুদশ বৎসর বরম হইয়াছে, 

আম ইহার মধ্যে আমার চিরছুঃখিনী জননীর মুখে কখন 
হাসি দেখিনি, কিন্ত মিষ্ভাষেণী কামিশীকে ক্রোড়ে করে 

শাহার বিরস বদনে সরস হাসির উদয় হয়েচে, তিনি 
কামিনীকে পেয়ে পরম স্থুখী হয়েছেন । রি 

রাজ। । তোমার নাম কি? 

বিজ । আমার নাম বিজয় । 

বিদ্য। ! মহারাজ, হাঘরের নিষ্ট কথায় ভুলবেন না? এ 
দেখুন বেজিক ব্যাটার হস্তে আল্তা মাখা । 

রাজ! 1 (বিজয়ের ভত্ত ধারণ করিয়।) কোই) কোই, (দীপ নিগাস। 

গুরু । মহারাঁজঃ সিংহাসনে উপবেশন করুন- এক, 

একি, মহারাজের শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে, বদনমণল 

মলিন হয়েচে-_ |] 
রাজ] । জগদীশ্বর ! বিদ্যাসভূষণ' যদ্যপি তোমার ব্রাঙ্গ- 

শর এবং কামিনীর মত হুইয়| থাকে তবে এমন স্থুপাত্র পাত্রে 

কন্য। দান কত্তে অমত্ত কর! কখন উচিত নয়। 
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বিদ্যা । মহারাজ বলেন কি, ও কখন তপশ্বী নয়, ও 

হাঘরের ছেলে--বিবাহের নাম করে হাঘরে মাগী কামিনীকে 

লয়ে যাবে, তার পরে কোন সহরে গিয়ে বিক্রয় করবে। 

রাজ । আমার বিবেচনায় কামিনী যেমন পাত্রী, বিজয় 
তেমনি পাত্র ; কামিনী যদি আমার কন্য! হতো। আমি বিজ- 
য়কে দান কত্তেম। 

বিদ্যা । মহারাজ বলেন কি, আপনাকেও জাছু কল্যে 
নাকি2 আপনি হাঘরের হস্ত স্পর্শ করে ভাল করেন নি। 
হ] পরমেশ্বর, এমন আশ! দিয়ে নিরাশ কল্যে--হয়েছে, 

আমার রাজশ্বশুর হওয় হয়েছে! 

রাজ] । বিদ্যাভূষণ, আমি স্ত্রী পুক্র হত্যা! করিছি, আমি 
সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু কল্য বনে গমন করবে! ; 
সংসার করা দুরে থাকুক সংসারে আর ফিরে আস্বে। ন1। 
আমি বড় রাণীর বিরহে ব্যাকুল হুইয়াছি, আমি আর জন- 
সমাজে থাকবো না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, কামিনীকে 
এই মনোহর পাত্রে সম্প্রদান কর। 

বিদ্যা | কখন হবে না, কখন হবে নাঃ দোহাই মহা 

রাজের ; হাঘরের ছেলে কামিনীর পাণিগ্রহণ কখন করতে 
পাবে না 

বিনায়কের সহিত কামিনী ও আরুত- 
মুখী তপস্থিনীর প্রবেশ । 

আমি বলি হাথরে মাগী আস্বে না, মাগী কি একট। 

হুতন অভিবন্ধি করেছে-_-মহারাজ, এ দেখুন কামিনী সেই 
আংটি হাতে দিয়ে রেখেছে। 

রাজ। | দেখি ম! কামিনি, তোমার আংটি, দেশি |. 
: কামিনীর নিকট হইতে আল,রী গ্রহণ ) তোমায় € আংটি কে দিয়েছে? 
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কামি । বিজয়--তপন্বী দিয়েছেন। 
রাজ] | , (তপান্থিনীর চরণ কআবচলোকম পুৰবক অঙ্গ,রী চুম্বন করিয়। ) এ 

আমার অক্ষারী, (ত'পন্সিনীর চরণ ধরিয়। ) প্রেয়সি ! অপরাধ ক্ষম। 

কর, প্র্রেযর়সি! অপরাধ ক্ষমা কর ; প্রেয়দি! অপরাধ 

ক্ষমা কর ; প্রের়সি ! অপরাধ ক্ষমা কর; প্রেয়নি ! তোমার 

বিরহে আমি বনবাসী হতেছিলেম-_- 
তপ 1 'মুখাচ্ছাদন মোচন পুকাক রাজার হস্ত ধরিয়। ) প্রাণনাথ--- 

হৃদয়বলভ--জীবিতেশ্বর--আমি কি তোমায় দেখতে পে- 

লেম?2 দাসী কি আবার পাদপদ্ে স্থান পাবে ! ওটো।, ওটো।, 

গ্রাণনাথঃ ওটে? ! 

"সকলে । বড় রাণী, বড় রাণী! 

রাজ।। প্রাণেশ্বরি ! হে পতিরতে প্রমদে, হে সভীত্বমরি। 
তোমার অকৃত্রিম প্রগাঢ় পধিত্র প্রণয়ান্ধরোধে এ পাপাক্মার 

অপরাধ ক্ষম! কর এ সুঢ়মতির নৃশংস আচরণ বিস্বৃত হও । 

গুরু । মহারাজের অতিশর ঘশ্ম হচ্ছে, সুচ্ছি তপ্রায় 
হয়েচেন; মাবাতাস দেন। ট 

তপ । (বলকল ছাবধ।বায় সক্ালন করিতে করিতে ) প্রাণনাথ, 

দাসীর কোন কথ। মনে নাই। এত কাল দাসীর আর কোন 
চিন্ত। ছিলনা. কেবল এইমাত্র কামন। করিতেছিল কতদিনে 

কি প্রকারে তোমার পদষেবায় অধিকারিণী হবে। হৃদয় 

বলভ. তোমার মুখমণ্ডল দেখে আমার দগ্ধ দেহ শীতল 
হলো, আমার মৃত প্রাণ সজীব হলো, আমার সমক্ষে চক্ষের 

জল ফেলন!। আমি আপন শরীরে সকল ক্রেশ সহা করিতে 

পারি, আমি তোমার মুখ মলিন দেখতে পারি নে, তোমার 
কোন ক্লেশ হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। 

রাজ | ধিক্ আমার জীবনে, ধিক আমার বিবেচনায়, 
ধিক আমার রাজত্বে- মামি এমন সরল! সুশীল! খধর্মাপরায়ণা 

১৬ 
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তু 

ধস্মপর্জীকে অলমানন। করিয়াছি; আমি এমন পতিপ্রাণ' 

বিশুদ্ধচারিণা পাটরাণ্ীর অনাদর কছিয়াছি, আমি এমন 

শাস্বস্বন্তাব; স্ুলক্ষণা রাজলক্ষ্ীকে অলক্ষ্মার ন্যায় অবহেল। 
করয়াউলাম-_ আহ?! আহা! প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হলো, 

নুতাপ-মনলে হৃদর দগ্ধ হয়ে গেল । প্রাণাধিকে, আমি 

আর এ পাপ দেহ রাখবে শা-কআআামি আর আমার অপবিজ্র 

হস্ত দ্বারা তোমার পনিত্র চরণ দুঘিত করিব না, (চরণ ছাড়িয়া) 
শামি যে মানসে আঙ রাজনভ1 করিয়াছি সেই মানসই, সমা- 

নান করবো, আপনাকে আপনি নির্বাষন করবা । 
ভগ 1 (ক্দান্থভর কৰিয়া। উপবেশনাদজর রাজ'র ভন্ঘ ধারণ পুর্ববক : 

বি-নাথ, ধেধ্য অবলঙ্ধন কর; দাদীর বিনভি রক্ষা কর. 

সেবিকার বনে কণ পাত কর- প্রাণেশ্বর। তেঃমার হুখকমজ 

মলিন দেখে দশ দিক অন্ধকার দেখিতেছি, আমার প্রাণ 

বিয়োগ হয়ে যাইতেছে ! আমি সতের বংসর মলিন বেশে 

দেশে দেশে পগের কাঙ্গালিশী হযে বেড়াইতে ছিলেম, 

খত অনার এভ ক্রেশ হয়নি, তোমার খুখচক্দ্র নিবণ দেখে 

যত /ক্লেশ হচ্চে। প্রাণকান্ত, শান্ত হও, আর রোধন 

করুনা; চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে । প্রাণনাথ, চক্ষের 

জল মোচন কর, দাসীকে গ্রহণ কর. দাসীকে পদ্সেবায় 

নিযুক্ত কর; দাশীর মনোরথ পুণ কর। 

রাজ? । প্রাণাধিকে, স্মেহময়ি) আমার দোষের কি মার্জন! " 

আছে? তবে তোমার প্রেম বিপুল প্য়োধি, তোমার 

স্মেহের ষীম। নাই, এই বিবেচনায় জীবিত থাকতে বাসন। 
হচ্চে। আমি তোমায় যার পর নাই অস্থখী করিচিঃ কিস্ছ 
তুমি স্ুখময়ী, তোমার চিত্ত নিন্মল. তোমার আম! পবত্রে, 

ভুমি সতত আমার স্থুখ অনুসন্ধান করেচ। তুমি 'অতঃপরও 

আমায় স্থখী করবে তার সন্দেহ কি? 
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বিজয় (| রাদার চরণ ধশিষ।) পিতিঃ রোদন সম্বরণ করুন 5 
বাবা আর কণদবেন না; গাজ্রোখান করুন? রাজনিংহাদনে 

উপবিষ্ট হন ; আমি পরমানন্দে মনের স্থখে আপনার চরণ 

সেবা করি । বাব! আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমার 

জন্ম সফল হলো, আমার প্রাণ প্রফ্ল্প হলে।_শিশু কালে যদ্দি 

কোন দিন আদে। আদে| বোলে বাব। বল্তেম, আমার চির- 

ছুঃখিনী জননীর চক্ষে অমনি শত ধার] বহিত, শ্যাম! আমার 

মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরতো) এমত ন্মেহ পুণ বিমল খাব! 

শব্দ আমায় বলতে দিত না; আন্দ আমার শুভ দিনঃ আজ 

আমার জীবন দার্থক, আজ আমি প্রেনাস্পদ পরম উপাসা 

পিতার পাদপদ্ম দর্শন কর লেম। আর আনি অনাথ নই, 

জার আমি বনবাসী নই, আর আমি কাঙ্গালিনীর ছেলে নষ্ট, 

'1ম পুজ্রগতপাণ পিতাকে প্রাণ্ড ভইচি। 
রাজা | £ বিজয়কে আাঙ্গলল পুবরর মুখ চুন করিণুন) আহা' যার 

পুত্র আছে সেই জানে পুন্ত্রনুখ চু্বন করিলে কি লোকাতীত 

পরম প্রীতি জন্মার- ' বিজয়ের সুখ হুদ্ধণ )আহা। পুভ্রের ম্বখু- 
বলোকন করিলে চক্ষের পল্পৰ পড়েনা, ইচ্ছ| হয় যাবজ্জীবন 

স্থির নেত্রে মুখচক্দ্রম। নিরীক্ষণ করি। জগদাশ্বর ! তোমার 
অনন্ত মাহম|১ তোমার করুণার শেষ নাই; হে করুণা- 

নিধান, দয়ালিন্বোঃ। মঙ্গলময়। আমার হারাধন বিঙ্য়কে 

চিরজীবী কর--তুমিই আমার বিজয়ের গৃহধন্মেঃ রাজকর্মো, 
প্রজাপালনে উপদেষ্ট1। হও১--হে অনাথনাথ, তুমিই আম7র 

বিজয়কে এত দিন ভয়াবহ অরণ্যে রক্ষা করিয়াছ, তুমিই 

আমার বিজয়কে বাঘের ঘুখ হইতে বাচায়ে রেখে, তুমিই 
আমার বিজয়কেতুর্গম বনে আহার দিয়াছি; হে পণ্তিতপাৰন, 

পাঞাত্মার বক্ষে বিজয় এসেছে বলে বিজয়কে কুপথে পতিত 

করন, । আহ! "আমি কে পাষাঙ্গদয়, কিনিষ্কত্ঘঃ আমার 
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জীবনসর্ধন্থ পুল্ররত্ব গহন বনে ভ্মণ করে বেড়াইতেছিল, 
আমি সচ্ছন্দে রাজঅকউ্টালিকার বাস করিতেছিলাম ) আমার 
জীবনাধার অনাহারে দ্রিনপাত করিতেছিল, আমি পরমানন্দে 

উপাদেয় ভক্ষ্য তক্ষণ করিতেছিলাম ; আমার নবনীর পুতুল 

পাতা পেতে শুয়ে থাকতে, আমি কনক পর্ষাঙ্্কে নিদ্রা 

যেতেম। ও্রাণ ধিক তোরে, প্রাণ তুই পোড়াম1টি, তোঁতে 
অণুমাত্র স্েহ রদ নাই? ত। থাকলে কি তুই নিশ্চস্ত থাক্তিস, 
যেদ্দিন পতিপ্রাণ। প্রমদ। পুত্র প্রসব করেছিলেন, সেই দিন 

আমায় বনে লয়ে ষেতিস ? আমি ্বর্ণলতায় মুক্তাফল দেখে 

চরিতার্থ হতেম। 

তপ । প্রাণকান্ত ক্ষান্ত হও, আর বিলাপ করোন।, 

দাসীর মুখ পানে চাও অনেক দিনের পর তোমার মুখ দেখে 

প্রাণ জুড়াই ; তোমার মুখ এক বার দেখলে দাসীর দশ 
হাজার বৎসরের বনবাস যাতনা দ্বুর হয়। মুখ তোলা, 
(হত ধরিয়া) ওঠে, ওঠো, প্রাণেশ্বর, গাত্রোথান কর 3 পরমা- 
নন্দে প্রাণপুভ্র পুজ্রবধু ক্রোড়ে লও | 

রাজ।। প্রাণেম্বরি, তুমি আমার রাজ্যেশ্বরী, রাজলক্্ী, 
তোমার আগমনে আমার নিরান্ন্দ ভবন আনন্দময় হলো, 

তুমি উপবাষির মুখে অমৃতদান কল্যে--বাঁবা বিজয়, (আ।লঙ্গন) 

পুববক) আমার বড় সাধের নাম, আমি বিজয় নাম ভাল বাসি 

বলে প্রমদ। তোমার বিজয় নাম দিয়েচেন। (এামিনীর হস্ত ধরিয়। ) 

ম1 কামিনি' তুমি আমার ্বর্লক্ষমী, এমন লক্ষ্মী প্রমদ! কি বলে 

পর্ণকুটীরে রেখেছিলেন! তোমর1 ছুই জনে রাঁজনিংহাসনে 

বসো আমার এবং পতিরতা। প্রমদার চক্ষের সার্থক হুকু। 
(রাঁজ।, তপন্থিনী, বিজয়. এব২ কামিনীর সিংহাসনে উপবেশন, নেপথ্যে কলুধবনি।) 

ভগ । বিজয় আমার, কামিনীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল 

হয়েছিলেন; বিজয় কামিনীকে রাজনিৎ হাসনে বসাঁয়ে পুলকে 
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পুর্ণিত হলেন; বাবা, কামিনীকে কিসে সুখী করবেন এই 
চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। কামিনী আমার, বিজয়ের সুখে 

পরম সুখী হয়েছিলেন, পর্ণকুটীর মার রাঁজনিংহাসন বোধ 
হয়েছিল । 

রাজ1। প্রেয়সি, বিজয় আমার যেমব পুক্ত্র, কামিনী 

আমার তেমনি পুজ্রবশ । জগদীশ্বর আঁমার মনোরথ পুর্ণ 

করলেন। কামিনীর লোকাতীত ৰপ লাবণোর কথা শুনে 

মনে মনে আক্ষেপ করিতেছিলামঃ যদ্যপি পতি-প্রাণ! প্রনদার 

গর্ভজাত পুক্র থাকতো, কামিনীর সহিত বিবাহ দিতাম, 
আমার সে আশ আজ পুণ হলো ।--হে সভাষদগীণ, আজ 

আমার আনন্দের সীম নাই, আমার রাজলক্ষমী আলয়ে 
আগমন করেছেন, পুভ্র পুভ্রবধূ সদমভিবাাহারে এনেচেন। 

আজ সকলে পরমানণন্দে আমোদ প্রমোদ কর, আমাকে কেহ 

আজ রাজ। বিবেচনা কর ন১ আমাকে সকলে প্রিয়বয়স্ত ভাব, 

আমাকে সকলে অভিন্নহৃদক্ণ প্রিয় বন্ধু গণ্য কর। হে প্রজা 

বর্গ, আমার প্রাণাধিক1 প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণণ্ুচত্ 

স্বকপ অদ্যাবধি আয় সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ করলেম । 

তপ। প্রাণবলভ, লবণ ব্যবণায় রাজার একায়ন্ত হত 

দীন প্রজাগণের যে ক্রেশ, অধিনী কাঙ্গালিনী অবস্থায় বিশেষ- 

ৰূপ অনুভব করেচে, অপিনীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম 

খণ্ডন করে দ্রীনপ্রজ। সমুহের অসহনীয় দুঃখতার হরণ কর । 
রাজা । প্রেয়নি, তুমি অতি ধন), অতি বিহিত প্রস্তাব 

করেচ-_-হে প্রজাবর্গ, তোমাদের সহ্দয়। দয়ামরী রাঁদমহিষীর 

প্রার্থনায় বিজয় কামিনীর প্রকাশ্য পরিণয়ের অধিবাক স্ববপ 

অদ্যাবধি লবণ ব্যবসায় সাধারণাধীন কর ললেম, আজ হতে এ 

অফলক্ক রাজ্য শশাঙ্কের অঙ্ক স্বৰপ নিদারুণ লবণ নিয়মের 

অপনয়ন হলো। তামরা মুক্ত কণ্ঠে দগদীশ্বরের কাছে 
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প্রার্থন] কর আমার বিক্ময় কামিনী দীর্ঘজীবী হন? পরম।- 
নন্দে সধন্ম জীবনযাত্র। নিক্বাহ করুন। 

দ্বিতীয় পতিত । মহারাজ, রাজা রাজমহিষীর কৃপায় 
প্রজার আনন্দের পরিসীম! নাই, প্রজার সুখসাগর উচ্ছলিত 

হলো) আমর। সকলে সন্ধশক্তমানের নিকটে অকপট চিত্তে 

প্রার্থনা করি, রাঁজ.» রাজম"হষী, বিজন ঃ কামিনী চিরজীবী হন, 

পরমস্থখে রাজ্য ভোগ করুন-- আমাদের এরাজ্য রামরাজা, 

এই রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয়। জয় বিজয় কামিনীর জয়। , 

সকলে । জয়, বিজয় কামিনীর জয়। 

বিদ্যা । আমি হতবুদ্ধি হইয়াছ! আমার বোধ হয় 

নিশাতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি । 

রাজ।। টৈবাহিক মহাশয় বোপ হয় ভাঘরে মাগী 
তোমাকে জাছ করেছচে। 

বিদ্যা।। যাকে জাছু করে সুখী হবেন ভাকেই জাছু 

করেচেন। 

*তপ । ব্যাই মহাশয়ের অতিশয় ভয় ছিল পাছে সোন। 

বলে পেতল্ বেচে যাই । 
বিদ্য।। ব্যান ঠাকুরুণ সে বিষয়ে আর কম্থর কল্যেন 

কি-_ছাছুর জোরে মহারাজকে পতি কল্যেন, তপাস্বিনীর 

পুজকে রাজপুজ্র কল্যেন, আমার জীবনসর্বান্ব কামিনীকে 

পুত্রবধূ করলেন। ষে মহিল! মুহুর্ত মধ্যে পতি পুক্র পুক্র- 

বধু বেছ্টিতা হয়ে রাজসিংহসনে বদিতে পারে সে জাছু 
জানে তার সন্দেহ কি। 

মাণ | বাম বলো, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো, বনে 

ঘেতে হবে না। উদর! আনন্দে নিত্য কর, ছান। বড়া রস- 

গোলার বিরহ যন্ত্র”) তোমার ভোগ করিতে হবে নাজ 

ব্ড় রাণীর অণগমজে শেউভরে খেয়ে খান্ববে! ! 
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তপ। মাধব, এতদিন কি উপবাস করেছিলে 2 

মাধ। উপবাদ না হোক, উপবানের বৈমাত্র জাত! 

হয়েছিল--এ সকল উদরে গুণে মোও দেওয়া উপবাষের 

বৈমাত্র ভাই অর্থাৎ প্রায় উপবাস । আগোন। মোও। ব্যতীত 

এ উদরের মনও ওঠে না টোল ও ওঠে না। 

জল। যখন হেদল কু"কু তের বাচ্ছা ধর। পড়েছে, 
তখনি আমি জানি মহারাজের শুভদ্দিন উপস্থিত | 

রাক্গা। কোই জলদর হে দলকু'ৎকু'তের বাচ্ছা তে ধরা 
পড়েনি, হেদোল-ঝুঁঁৎকু'তের ধাড়ী ধরা পড়েছিল! 

জল। মহারাজ, মেঘ চাইতে জল) একজন হারায়ে তিন 

জন পেলেন। 

শ্যামার প্রবেশ । 

শ্যামা । মহারাজ আশীর্ব।দ করুন! 

রাজা। কে শ্যামা, আজে! বেচে আছো, তুমি কি প্রম- 

দার সক্গনী হয়েছিলে ? ৮ 

শ্যামা । তা নইলে কি আপনার স্ত্রী পুক্র জাবিত পেতেন; 

আমি কত কষ্টে বিজয়কে ঝাচ্য়েচি । 
॥তপ 1 প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ 

হবে না। | 

রাজ । প্ররেয়লি, শ্যামা যাকে ভাল বসে? যে শ্যামাকে 

মাধবীলত] নাম দিয়াছে, শ্াম। তাকে পাবে, শ্যামাক্কে পরম 

স্রখী করবো, আমার প্রিয় মাধবের সহিত শ্যামার বিয়ে 

দেব, শ্যাম। প্রকৃত মাধবীলত। হবে । মাপৰ “ মাধবীলত। 
বিরহে মরে.ভূত হয়ে আছে । 

[ সলাজে শ্যামার প্রস্থান । 
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মাধব। লোকের পাতা চাগা কগাল, আমার পাঁতর 

চাঁগ। কপাল; অনেক দিন পরে গাতর খান প্রস্থান 

কলোন_মন্ত্িমহাশয় দেখ দেখি আমার কগালট| চিক চিক 
কচ্টে বটে? 

শু তরু মুগ্তীরিল গুপ্ীরিল অলি, 
মরভাজা। মতিচুর, শামলী ধবলী। 

বিদ্যা। আপনার! অন্তঃগুরে আগমন করুন, আপনাদের 

দর্শন করে আমার স্বর্ণ গ্রতিম। স্থুরম। চরিতার্থ হন। 

তপ। চল নাথ, গ্রাণনাথ অন্তঃপুরে যাই, 
সুরমা বিয়ানে হেরি জীবন ভুড়াই। 

মকলের প্রস্থান । 

সমাু 












